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Anotace 

Práce si klade za cíl navrhnout a následně demonstrovat subsystém, který vypočítá 

velikost šířky otvoru pro průjezd robota. Na základě tohoto zkoumání byl vytvořen model 

robotického vozítka, který je vybaven vybraným senzorem pro získávání dat o prostoru. 

Práce v počátku rozebírá základní typy překážek a jejich parametry, podle kterých jsou 

řazeny do skupin. Následuje návrh algoritmu, který je navržen tak, aby se jako subsystém 

dal aplikovat na jiná zařízení. Poslední část je věnována demonstraci funkčnosti algoritmu 

na vytvořeném modelu robotického vozítka. 

Klíčová slova: Překážka, snímač, robot, algoritmus 

 

 

 

Summary 

The main aim of this Bachelor thesis is to propose and then subsequently 

demonstrate the subsystem that calculates the size of the width of the holes for the passage 

for robotic rover. On the basis of this examination was made a model of the robotic rover 

which is equipped with a selected sensor that obtains data about space. The beginning of this 

work discusses the basic types of obstacles and their parameters by which they are organized 

into groups. It’s followed by the proposal of an algorithm that is designed to be as subsystem 

that could be applied to other devices as well. The last part is devoted to demonstrate the 

functionality of the algorithm for creating a model of the robotic rover. 

Key words: Obstacle, sensor, robot, algorithm 
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Seznam cizích zkratek 

CCD   Charge-coupled device 

CMOS   Complementary metal–oxide–semiconductor 

IP 67   Ingress protection  

LED   Light-emitting diode  

IR   Infrared 

ID   Identification 

RAM   Random-access memory 

EEPROM    Electrically erasable Programmable read-only memory 

GND   Ground 

VDD   Positive supply voltage 

PC   Personal computer 

CPU   Central Processing Unit 

USB   Universal serial bus 

C++   Programming language 

TTL    Transistor-transistor logic - type of serial communication 

 RS 485  Recommended Standard - type of serial communication 

 UART   Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

  



 

 

 

Seznam českých zkratek  

PN Typ přechod elektrické energie jedním směrem mezi dvěma 

polovodiči 

atd.   a tak dále 

aj.    a jiné 

cca    cirka (z latinského ,,circa“ v překladu přibližně ) 

např.   například 

tj.   to je, tj. 

tzn.   to znamená
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Úvod 

Představme si místo, na které se z různých důvodů nemůže člověk dostat, nebo 

proniknout na ono místo je velmi nákladné a nebezpečné pro lidi. Jako příklady lze uvést 

zával v uhelném dole, problém s potrubím, kanalizací, atd. Proto tam můžeme vyslat 

robotické vozítko, které získá potřebné informace o daném prostoru. Jedním z řešení 

systému robotického vozítka (dále jen robot) je způsob, kde může probíhat ovládání 

dispečerem z jiného místa. U tohoto typu řízení tedy dispečer vidí obraz z kamery, který 

představuje reálnou scénu, což znemožňuje dispečerovi odhadnout, či vyhodnotit 

zdolatelnost překážky. Práce je tedy rozdělena na 3 kapitoly. 

Úkolem první kapitoly je definovat překážky, na které robot může narazit. Těch je 

velké množství, a proto vzniká potřeba zařadit je do několika skupin, kde každá skupina 

popisuje jeden typ. Aby bylo možné vypočítat údaje potřebné k zdolání překážek, musíme 

získat informace o jejich pozici a případně rozměry. Z tohoto důvodu práce popisuje 

senzory, které jsou použitelné pro danou problematiku.  

 Další část se zabývá návrhem algoritmu na vyhodnocení, zdali se místy, kde 

se vyskytují překážky popsány v kapitole 1, dá projet. Vzhledem k rozsahu práce byla 

vybrána jedna skupina s názvem Překážky tvořící mezi sebou prostor. Pro tu byl navrhován 

daný algoritmus, jde zde o průjezd mezi dvěma předměty tvořícími mezi sebou prostor o 

určité velikosti. Ta není známa a proto, aby to bylo možné vyhodnotit, zdali se daným 

místem dá projet, či nikoli, musí být daný algoritmus navržen tak, že za pomocí délek a úhlu 

dokáže vypočítat šířku průjezdu. Kapitola 2.4.1 dále popisuje měření okraje překážky, určení 

jeho pozice a také obtížnost jeho detekce. Tato měření jsou podložena grafy, ze kterých lze 

vyvodit pracovní bod, který určuje nejvhodnější vzdálenost pro měření. K detekci rohu je 

zde uveden návrh pro jeho lepší rozpoznání. Tento algoritmus je potřeba ověřit prakticky, 

z toho důvodu je ve 3. kapitole uvedena realizace algoritmu na vytvořeném modelu 

robotického vozítka. 

 V poslední kapitole je tedy popsána realizace algoritmu na daném modelu. 

Tento robot je vytvořen z komponent jihokorejské firmy Robotis. Dále se zde uvádí 

jednotlivá měření na modelové situaci a poznatky z nich získané. V této části se také 

prezentuje použití dvou řídících jednotek, jednoduchá seznámení se základními vlastnostmi 
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a s vyhodnocením jejich použitelnosti pro daný algoritmus. U každé z těchto řídících 

jednotek je popsáno uživatelské rozhraní pro jejich naprogramování a zavedení algoritmu. 

Robot byl poté podroben modelové situaci a ta byla v této práci vyhodnocena.  
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1 Popis možných překážek a snímačů 

Tato kapitola pojednává o odlišných typech překážek, se kterými se dispečer a robot 

můžou setkat. Ty jsou zařazeny do skupin a v kapitole 1.1 popsány. Každá podkapitola této 

části je dělena podle umístění překážky před robotem, jedná se zde o návrh rozčlenění do 

těchto skupin. A to z důvodu toho, že se tímto tématem nezabývá žádná dostupná literatura. 

Tím pádem zde vznikla potřeba toto členění vytvořit. Dále se kapitola 1.2 zaměřuje na popis 

použitelných snímačů. Vzhledem k velkému množství typů snímačů se práce, i vzhledem ke 

svému rozsahu, zabývá popisem dvou, a to ultrazvukového a optického. U snímačů jsou 

uvedeny základní vlastnosti a principy, na kterých fungují. Poslední část se detailně zabývá 

snímačem AX-S1 jihokorejské firmy Robotis. Ten je v kapitole 1.3 specifikován a pomocí 

měření je určeno, jakým způsobem snímač funguje, důvodem jeho popisu je využití tohoto 

zařízení.  

1.1 Základní typy statických překážek 

V reálnem světě se setkáváme s mnoha typy překážek, ať jedeme automobilem, na 

kole, či jdeme pěšky. Jako příklad lze uvést jízdu automobilem, kde v důsledku jakési 

renovace silnice je odstaven pruh a musíme se mu vyhnout. Situaci zvládneme, např. za 

pomocí dopravních značek, které nás navigují ke správnému a bezpečnému jednání. 

K vyřešení obtížnější situace dopomáhají také zkušenosti řidiče a problém je snadno 

řešitelný i za nepříznivých podmínek. 

Překážky můžeme rozdělit na dva základní typy, a to statické a dynamické. Pod 

pojmem statická překážka si lze představit předmět, který se v prostoru před robotem 

nepohybuje. Tím pádem jeho poloha a tvar v prostoru před robotem jsou neměnné. Naopak 

u překážek dynamických jde v první řadě o jejich pohyb v prostoru, jako příklad se může 

uvést předmět padající do dráhy robota. Dynamické překážky jsou tedy proměnné 

v aktuálním čase, ať svou polohou nebo tvarem. Tato práce se zaměřuje pouze na statické 

překážky, z toho důvodu se každá následující podkapitola z kapitoly 1.1 snaží o jejich bližší 

specifikaci. Proto je zde potřeba vytvořit seznam zátaras, se kterými se může setkat. 

Takových je nepřeberné množství, tudíž je popisovaný robot brán tak, že ho řídí dispečer 

z jiného místa, než se nachází. Dispečer určí robotovi typ překážky, o kterou se v dané chvíli 

jedná. Robot potom vykoná danou akci k jejímu zdolání, nebo vyhodnotí, že není možné 

projet tímto místem. Aby tento postup byl funkční, je potřeba sjednotit problém mezi 

dispečerem a robotem. 
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Překážky jsou tedy rozděleny na čtyři základní skupiny a každá z nich popisuje jeden 

typ statických překážek. Seznam překážek uvedený v podkapitolách 1.1.1 až 1.1.4 se 

zaměřuje na ty nejfrekventovanější. Práce se zabývá řešením té poslední týkající se průjezdu 

otvorem. V běžné praxi se s tímto typem můžeme setkat nejčastěji. 

Výsledkem popisu překážek je zmapování hlavních rizik, kterým se vyvarovat, ať při 

snímání nebo při dopravě robota. Zde je seznam hlavních rizikových faktorů překážek. 

Seznam rizikových faktorů: 

 drsnost povrchu  

 odrazivost, průhlednost, absorpce 

 barva překážky 

 krajní meze 

 typ materiálu 

 rozměry překážky 

 teplota prostředí 

 vlhkost prostředí 

1.1.1 Překážka vyčnívající z jízdní dráhy robota 

 Jednou z nejběžnějších zábran, se kterými se můžeme setkat, je zeď nebo předmět 

nacházející se před robotem. Obr. 1 znázorňuje, že je důležité počítat s výškou překážky. 

Pokud by výška překážky dosahovala menších rozměrů, mohl by ji robot přejet. Kdyby však 

robot nebo dispečer vyhodnotil, že její výšku nelze zdolat, musí najít jinou cestu. Během 

jízdy se robot může setkat s překážkami různých tvarů a rozměrů. Kola robota jsou opatřena 

pneumatikou z měkčí gumy, která zaručuje menší koeficient tření na různých typech 

povrchů. Avšak, v nepříznivém prostředí (teplota, vlhkost, aj.), či při velmi nízké drsnosti 

povrchu, by nebylo možné překážku přejet.   

Obr. 1 Překážka – výčnělek zespod varianta 1 [zdroj: vlastní] 
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Další modifikací tohoto druhu překážky je několik na sebe navazujících objektů  

nebo hrbolatý terén, který je potřeba přejet. Na obr. 2 lze vidět, že by robot neměl mít větší 

problém s jeho překonáním. naskýtá se zde otázka týkající se povrchu a materiálu, ze kterých 

je překážka složena. Pokud by povrch byl příliš hladký, či kluzký, robot by ho nezdolal. 

Důležité je podotknout i fakt, že může jít o sypký materiál, ve kterém by mohl zapadnout. 

Dále je potřeba upozornit, že by mohlo dojít k situaci, kde by robot zůstal viset na podvozku. 

Tím pádem by některá nebo všechna kola zůstala ve vzduchu. To je dost značný problém, 

jelikož pro vyproštění robota by bylo zapotřebí na místo vyslat, např. dalšího robota, který 

by jej vysvobodil. Což je řešením, avšak jsou to další prostředky, především finanční, které 

by musely být vynaloženy. 

 

Obr. 2 Překážka – výčnělek zespod varianta 2 [zdroj: vlastní] 

 

1.1.2 Prohlubeň v dráze robota 

 Dalšími typy problémů, které robot musí vyřešit je výmol nebo jáma viz obr. 3. 

Jestliže je překážka vyhodnocena jako nezdolatelná, musí se najít alternativní cesta. Pokud 

by hloubka překážky nabývala nízkých, či nepatrných hodnot je možné ji zanedbat. Také je 

zde zapotřebí počítat s její délkou. Pokud by vozítko bylo schopno do jámy sjet, musí se 

počítat s výjezdem z ní, jak je znázorněno na obr. 4.  

  

Obr. 3 Překážka – prohlubeň varianta 1 [zdroj: vlastní] 
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 Opět musíme počítat s faktory ovlivňujícími případný přejezd překážky. Těmi jsou 

drsnost dráhy, její materiál a opět vlhkost a teplota. Teplota a vlhkost hrají roli, např. 

v potrubí, kde se transportovala kapalina o vysoké teplotě. Dále musíme zohlednit i 

prohlubeň, která byla zalita kapalinou, zde musí být rozpoznána a určena její hloubka. 

V případě zanedbání by mohlo dojít k poškození robota. Další možností, jak zabránit 

poškození tímto vlivem, je sestavit vozítko tak, aby její živé části, či části poškoditelné 

kapalinou byly chráněny. Nejlépe tak, aby odpovídaly stupni krytí IP 67 a vyšší.  

Obr. 4 Překážka – prohlubeň varianta 2 [zdroj: vlastní] 

Důležité je také detekovat úroveň dna. Pokud by bylo dno nedosažitelné, musí robot, 

popř. kvalifikovaná osoba, tento stav vyhodnotit jako neřešitelný a najít jinou cestu zdolání 

problému. 

1.1.3 Překážka vyčnívající ze stropu 

 Třetí nejčastější překážkou je objekt vyčnívající ze stropu. Jako u předešlých zábran 

je rozhodujícím faktorem výška otvoru, tj. vzdálenost mezi základnou, po které robot 

přejíždí, a bariérou vystupující ze stropu. Pokud je velikost rovna výšce robota s přidanou 

toleranční odchylkou, nebo je rozsáhlejší, potom robot projede. Na druhé straně, pokud by 

se nerovnala, robot nebo operátor musí najít alternativní trasu. Průchodnost překážky tedy 

musí být vyhovující rozměrům robota. Na druhé straně, pokud se vyskytneme v situaci, při 

níž je plocha vyčnívajícího předmětu ze stropu zanedbatelná, robot na tento stav nebude 

reagovat a bez problémů projede. Tohoto docílíme, např. nastavením senzorového zařízení 

na určitou výšku vylučující stav jako problémový.   

Obr. 5 Překážka – strop varianta 1 [zdroj: vlastní] 
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 Jako další případ můžeme uvést klesání výčnělku ze stropu, viz obr. 6. V tomto 

případě se poměrový ukazatel zmenší natolik, že robot nebude moci projet.  

Obr. 6 Překážka-strop varianta 2 [zdroj: vlastní] 

1.1.4 Překážky tvořící mezi sebou prostor   

Tato práce popisuje danou problematiku průjezdu otvorem, ten se při řízení často 

řeší. Ta se dá rozčlenit do dvou skupin, u jedné z nich daná překážka vyčnívá ze stropu, ale 

ta je však již popsána v podkapitole 1.1.3. Vzniká zde tedy potřeba popsat druhý typ 

překážky, u níž se tvoří daný prostor z boku. Jelikož se tato práce zaměřuje na daný typ 

překážky, je zde popis více rozvinut.  

 U tohoto typu překážky je opět mnoho faktorů, které mohou ovlivnit správné měření 

potřebných hodnot. První veličinou je poloha robota. Robot se může nacházet v rozličných 

lokacích před překážkou, ať už vlevo, vpravo, nebo v menší, či větší distanci od překážky. 

Je nutno dodat informaci týkající se přesného středu. V reálném prostředí se této polohy nedá 

docílit. Zpravidla vždy nastane situace, kde robot bude v jiném místě, než přesně ve středu. 

Tento problém je nastíněn v kapitole 2.2, je zde i uveden příklad, jenž poukazuje na tento 

problém. Zde se tedy dostáváme k tzv. frontiéru, to je kde se má robot vyskytovat. V této 

práci se tedy nachází frontiér v okolí středu, ten se nachází v místě spojující středovou osu 

rovnoběžnou se směrovým vektorem dráhy robota, jež chce projet. Dále je potřeba frontiér 

určit pro vhodnou vzdálenost k měření. Touto problematikou se bude práce zabývat v dalších 

kapitolách. Druhá veličina závisí na samotné překážce. V praxi bariéry nemívají přesně ostrý 

roh. Rohy jsou krajní místa vymezující prostor. Tyto krajní body mohou být oblé, ostré, nebo 

jinak nerovné. V neposlední řadě jde opět o samotný povrch překážky, její drsnost v různých 

místech, jiná zbarvení atd. Tyto faktory je potřeba řešit z důvodu výběru vhodného snímače, 

který bude měřit potřebnou vzdálenost.    
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Jak lze na obr. 7 vidět, je nejčastější modifikací průjezd zúženým otvorem. 

Modifikace 1 poukazuje na nejběžněji se vyskytující typ. Průjezd tohoto typu řeší většina 

soutěží s robotickou tématikou. Konec překážky je obvykle zakončen dalším zabočením, 

kudy robot musí projet. Další s číslem 2 znázorňuje zužování prostoru. V tomto případě 

často nastává situace, u níž je vyústění průjezdné. Proto je při detekci důležité, aby robot 

automaticky při zjištění zúžení bočních stěn okamžitě dispečera upozornil. Tím dispečer 

získá čas k vyhodnocení. To je důležité zejména v případech, za kterých je robot nasazen na 

místo, kde jde hlavně o bezpečí a zdraví osob. V těchto situacích hraje čas důležitou roli. 

Poslední, s pořadovým číslem 3, popisuje předmět, jenž zasahuje do prostoru, tím jej zúží 

pro projetí.  

1.2 Popis snímačů 

V dalších podkapitolách je popsáno několik nejběžněji používaných snímačů 

v robotice. Jde o snímače používané k lokalizaci předmětů v prostoru. Konkrétně jde o 

snímače využívané k zjištění vzdálenosti. Většina robotů však zátaras v trase řeší pomocí 

kontaktních senzorů. Jde jednoduše o stisknutí určitého počtu snímačů (tzv. tlačítek), jejichž 

fungováním získá zařízení informace o překážce a zareaguje změnou svého kurzu. Dalším 

typem zvládání průjezdu bariérami je po předem vyznačené trase, kde se řeší hlavně čas 

průjezdu. Ovládané zařízení zde autonomně detekuje výraznou křivku tvořící řídící trasu. 

Tato křivka se nejčastěji znázorňuje černou na bílém podkladu. Kde optickým senzorem 

daný systém reaguje na změnu barvy a podle této se pohybuje. S touto problematikou je u 

nás i ve světě mnoho soutěží s rozmanitou tématikou. 

Obr. 7 Druhy překážek tvořící prostor [zdroj: vlastní] 
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1.2.1 Ultrazvukové snímače  

Ultrazvuk je akustické vlnění, které je neslyšitelné lidským uchem. Tedy jeho 

frekvence se pohybuje nad 20kHz. Platí u něj stejné fyzikální zákony jako pro vlnění zvuku 

ve slyšitelném pásu.  

Tyto snímače slouží k určování objektů, objekty musí být schopny odrážet ultrazvuk. 

V průmyslové praxi se nejčastěji detekuje průhyb pásu dopravníků, měření hladin nádrží a 

jiné.  

Zdroj signálu je nejčastěji piezoelektrická konstrukce. U určitých krystalů vzniká 

úkaz, ten nazýváme piezoelektrickým jevem. Jestliže destičku vyříznutou z krystalu 

křemene nebo piezokeramiky vystavíme tlaku a tahu, tato destička i její molekuly se 

zdeformují a změní se i jejich poloha nábojů. A na protilehlých plochách destičky vzniknou 

opačné náboje. Když je postříbříme, můžeme na obou koncích naměřit piezoelektrické 

napětí. Když na elektrody přidáme potenciálový rozdíl, deformuje se destička tak, že se 

rozměry změní úměrně rozdílu potenciálů. Takto vznikne vysílač a podobným způsobem se 

konstruuje přijímač odraženého signálu. Jednou z možností je i sloučení vysílače a přijímače 

v jeden celek. Tomuto zařízení se říká ultrazvuková sonda, která převádí ultrazvukový signál 

na elektrický.  

Z důvodu vysoké ceny tyto krystaly nahradila piezokeramika, ta má vlastnost měnit 

při vedení napětí své geometrické rozměry. To znamená, že změní elektrickou energii na 

mechanickou. Konstrukčně jde o keramický kotouč malých rozměrů slepený s totožným 

kovovým kotoučem, nebo s určitou směsí skla. Této konstrukci se říká rovná membrána a 

oproti jiným typům ji lze zapouzdřit. Kotouček takto konstruovaný se přivedením napětí 

prohne za vzniku příčných sil. Dojde tedy k prohnutí celého systému s velkou amplitudou. 

Základní princip ultrazvukového snímače: 

Ultrazvukový snímač lze popsat pomocí blokové struktury viz obr. 8 níže. Je zde 

několik po sobě jdoucích bloků. Prvním blokem je snímač obsahující piezoelektrický měnič 

s budícími a přijímacími obvody. Za ním následuje vyhodnocovací obvod, tím je v případě 

logického výstupu komparátor, nebo zesilovač, jde-li o analogový výstup. Koncový stupeň 

je pak výkonový. [4] 
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Obr. 8 Princip ultrazvukového snímače [zdroj: vlastní] 

Ultrazvukové snímače pro měření vzdáleností: 

U těchto snímačů se vyhodnocuje čas odezvy tzv. echo. Tudíž se od vyslání signálu 

po jeho přijetí změří čas. Tento čas se následně pomocí fyzikálních vztahů přepočte na 

měrnou veličinu délky. Detekovaný signál se poté pomocí zesilovače zesílí na signál pro 

další zpracování. Protože vyhodnocování odezvy probíhá ve stejném místě, kde byl i vyslán, 

nazývá se tento způsob reflexní, či difuzní.  

Drobnou nevýhodou těchto snímačů je slepá zóna, ta se obvykle nachází mezi 

senzorem a začátkem snímacího rozsahu. V této zóně se nedá snímat jakýkoli objekt, a to 

z důvodu, že by nedošlo k odrazu do přijímače. Běžné průmyslové ultrazvukové snímače 

mají rozsah od 10 mm po 10 m, proto je zřejmé, že je dobře použitelný pro měření větších 

vzdáleností.  

1.2.2 Snímače optické   

Optické snímače se v dnešní měřicí technice využívají stále více. Jednou z velkých 

výhod je snímací rozsah, který dosahuje desítek metrů. Tyto snímače čím dál více vytlačují 

ostatní typy snímačů. Na rozdíl od jiných snímají ve vakuu a díky vyvíjení LED a fotodiod 

se stávají prakticky nejvyužívanějšími. Nejen kvůli zjišťování polohy, ale i kvůli lepšímu 

měření vzdáleností a detekci přibližujících se překážek. Optické snímače dělíme do několika 

skupin dle principu: 

 

 Reflexní – detekují ve velmi velkém rozsahu, dokážou zachytit předměty o velikosti 

několika málo mm. Jednou z podmínek je, že předmět musí být neprůhledný a pevný. 

Za použití polarizačního filtru snímá i velmi lesklé předměty, snímače tohoto typu 

mohou dosahovat až několik desítek metrů. 

 Jednocestné – opět velký detekční rozsah od nejmenších až po vzdálenosti několika 

metrů, mohou se použít i pro průsvitné a nečiré snímané prvky.  
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 Difuzní- tyto snímače zachytí velmi blízké předměty, ty však nesmí být lesklé, ale 

zachycují téměř všechny ostatní materiály i průsvitné objekty. Laserové snímače 

tohoto typu mají dosah 1[m] a jsou schopny zaznamenat předmět o velikosti i něco 

málo přes 1 [mm]. 

 Optovláknové – detekce menších objektů 

 Kontrastní – blízká detekce různých obrazců, značek, nebo ploch opačných 

kontrastů. 

 Luminiscenční- snímá pouze uzavřené luminiscenční předměty. 

 Snímače barvy – na vzdálenost okolo 1 [cm] dokáže snímat barvy o určité ploše na 

ploše jiné barvy. 

Konstrukčně jsou zdroje paprsku a snímač paprsku zakomponovány v jednom 

pouzdře. Množství světla, které se odrazí, se zaznamenává. Přesněji se měří úroveň 

amplitudy či světelného výkonu a ten se porovná s požadovanou hodnotou. Proto se dají 

měřit i jiné optické parametry než vzdálenost, například barva nebo kontrast snímaného 

předmětu. 

Základním prvkem snímače jsou zdroj světla, ten zastupuje LED dioda, přijímač 

zastupuje ve většině případů fotodioda. Tyto základní součástky tvoří základní prvky 

každého optického snímače.  

Elektronická LED dioda je polovodičová součástka s přechodem PN. Při průchodu 

elektrického proudu v propustném směru, tedy kladný náboj přejde od anody P ke katodě N. 

Průchodem elektrického náboje tímto směrem součástka začne emitovat světlo. LED diody 

mohou vyzařovat i ultrafialové, nebo infračervené záření, to je zásadně odlišuje od jiných 

elektronických součástek vyzařujících světelnou energii. Ultrafialové a infračervené záření 

je závislé na chemickém složení polovodiče. To rozhodne, v jakém pásmu záření bude dioda 

vyzařovat. 

Jako přijímač světla se používají fotodiody pracující na principu vnitřního 

fotoelektrického jevu. Světlo, obsahující fotony, dopadá na přechod PN, kde předává energii. 

Elektron vstřebá energii, čímž se dostane z valenčního pásu a přejde do pásu vodivostního. 

Takovýto elektron následně opustí atom a stává se z něj volný elektron. Volný elektron je 

nosičem náboje a zvyšuje vodivost polovodiče diody. 

K detekci překážky nevyhovují určité optické snímače, z toho důvodu se ve své práci 

zaměřím pouze na laserové a infračervené snímače polohy. Oba tyto snímače pracují na 

podobném principu. Podobně jako u přenosu dat snímač obsahuje vysílač a přijímač. 

Nejčastěji se používá metoda triangulace. 
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1.2.3 Triangulační metoda měření vzdálenosti 

Triangulační metodu rozdělujeme na 2 typy: aktivní a pasivní. Rozdíl mezi aktivní a 

pasivní metodou spočívá ve zdroji světla, aktivní jej využívá a pasivní, ne. Triangulace 

funguje principiálně jako lidský zrak, kde jsou místo očí  CCD kamery. CCD snímač 

fungující jako fotodioda zaznamenává odražené světlo a převádí ho nejčastěji na binární 

signál. Z pasivní triangulace tedy získáme stereoskopický snímek. Aktivní snímač má pouze 

jeden senzor reagující na světlo (např. CCD nebo CMOS.) Světelný prvek osvětluje bod, 

který náleží sledovanému předmětu, ten odrazí toto světlo a optická soustava s CCD čipem 

jej přečte. [2] 

 V níže uvedeném nákresu je znázorněn tento princip triangulace. Úhel ɵ svírá parsek 

narážející a odražený od sledovaného předmětu, určuje vzdálenost předmětu od senzoru. Na 

základě znalostí triangulační báze a dalších parametrů, jako jsou vlastnosti snímače, či 

ohnisková vzdálenost aj., můžeme určit požadovanou vzdálenost. Tento způsob nejvíce 

využívá výše uvedená CCD kamera, která snímá odražené světlo.  

 

Při menší úpravě výše uvedeného nákresu můžeme docílit dalšího principu závislého na 

intenzitě záření. Množství vyzářeného světla je dáno parametry diody, které obvykle 

vyzařují na vlnové délce 800-900 [nm]. Toto vyzářené IR světlo se porovná se světlem 

přijatým. Na základě těchto dat se vypočítá vzdálenost objektu od senzoru. Pro přesnější a 

větší vzdálenosti se používají laserové snímače. Avšak oproti IR snímačům jsou velmi 

nákladné.  

Obr. 9 Triangulační metoda[zdroj: vlastní] 
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1.2.4 Jiné metody měření vzdáleností 

 Dalším principem zjišťování vzdálenosti je v zaznamenávání vyslaných pulzů. Tyto 

pulzy se vysílají periodicky. Každý přijatý puls se zapisuje v digitální formě tak, že při 

osvícení, např. fotodiody, se zaznamená daný impuls. Tato operace se opakuje periodicky. 

Každý impuls vystřelený na těleso a tentýž přijatý se mezi sebou porovnává. Srovnává se 

zde rozdíl časů-  čas vyslání a přijetí, ty se poté v komparátoru vyhodnotí. Pomocí tohoto 

času se poté vypočítá vzdálenost od překážky. Princip funguje na velmi podobném principu 

jako ultrazvukový snímač. Obr. 10, uvedený níže, znázorňuje základní princip porovnávání 

impulzů v binární formě. Osa tv označuje čas vyslání a tp přijetí, ta je položena vzhledem 

k ose s kolmo. Osa s znázorňuje velikost periody, která zde představuje jednotkové množství 

vyzářeného světla. Jak lze na první pohled vidět, tento signál je zkreslený, protože vyslaný 

signál se navrací s určitou chybou, která má za následek ono zkreslení.  Rozdíl dvou časů t1 

je rozdíl časů jednoho impulzu. 

Obr. 10 Posun signálu optického snímače [zdroj: vlastní] 

Pro úbytek nejistot a chyb měření se často používá kombinace dvou výše uvedených 

principů. Tento typ je popsán na obr. 11, ten je orientační pro lepší viditelnost změny 

signálů. Jde zde nejen o rozdíl časů signálu vyslaného a přijatého, ale i o velikost periody, 

která určuje intenzitu přijatého světla. Pokud tedy máme rozdíl ve velikosti intenzity světla 

t2 a časový posun t1 , můžeme zlepšit funkčnost daného snímače. 

Obr. 11 Kombinace principů měření vzdáleností [zdroj: vlastní] 
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1.3 Infračervený snímač modulu AX-S1 

K potvrzení platnosti algoritmu je využit multi-senzorový modul AX-S1 od firmy 

Robotis INC. Tato jednotka obsahuje tři senzory pro zjištění vzdálenosti. Navíc tento modul 

reaguje a detekuje zvuk, hlasitost, ale také dokáže kalkulovat počet určitých zvuků (tlesknutí, 

lusknutí, pípání jiného zařízení.) Toto zařízení dále dokáže produkovat zvuk díky 

zabudovaného speakeru. Ten je schopen přehrát jakoukoli zvukovou stopu. Dále dokáže 

přijímat IR data z jiných zařízení, nebo je i vysílat. Zařízení dále obsahuje signalizační 

systém, který hlídá teplotu vstupního napětí. Dále je schopen rozlišit 1024 hodnot na jednu 

otáčku. Na obr. 12, uvedeném pod textem, je vyznačeno umístění jednotlivých aktivních 

prvků. 

   

1.3.1 Komunikace 

 Komunikace probíhá pomocí trojžilového kabelu, ten je zakončen konektorem 

s třemi piny. Každý z pinů má jednu funkci. Klade se zde důraz na dodržení tohoto 

ustanovení. Pokud by se tak stalo, propojovaná zařízení se mohou nenávratně poškodit. GND 

je uzemnění zařízení, zde nesmí byt přivedeno žádné napětí, stejně tak tomu je u pinu 

zastupujícímu DATA. Pomocí něhož se přenáší data mezi zařízením a řídící jednotkou. Na 

pin VDD se přivádí napětí odpovídající danému zařízení. Většinou odpovídající baterii pro 

AX-S1, toto napětí odpovídá rozsahu 7-10 [V]. Aby toto zařízení mohlo komunikovat, musí 

se hlavní řízení převést na UART signály typu halfduplex. Odpovídající způsob převodu na 

požadovaný signál uvádí výrobce na svých stránkách. U propojení řídící jednotkou s tímto 

prvkem jsou dvě možnosti, buď přímo, nebo skrze jiný prvek tohoto typu, např. pohonnou 

jednotkou, nebo jiným snímačem. [4] 

Obr. 12 Popis snímače AX-S1 [zdroj: vlastní] 

Obr. 13 Komunikace AX-S1 [4] 
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1.3.2 Parametry AX-S1 snímače 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny veškeré základní parametry. Za zmínku zde stojí, že 

přístroj má dva typy paměti RAM a EEPROM. Jak je známo, data uložená v paměti RAM 

se po odvedení napájení smažou, kdežto data v paměti EEPROM zůstávají i v případě, že je 

napájení vypnuto. Paměti jsou rozděleny na bloky a každému bloku přísluší jedna adresa. 

Každá adresa obsahuje jinou informaci od názvu, firmwaru, ID až po detekci světla. 

Materiál, ze kterého je zhotovena konstrukce, je technický plast.  

Tabulka č. 1 Parametry snímače AX-S1 [4] 

1.3.1 Zjištění principu snímače.  

 Vlastnosti snímače byly zjištěny měřením, která proběhla tak, že se při měření měnil 

detekovaný objekt v určitých vzdálenostech. Na základě tohoto měření se zjistilo, jakým 

principem pracuje IR snímač a v jakém rozsahu měří vzdálenosti. Porovnávali se zde dvě 

charakteristiky, každá reprezentuje jiný typ materiálu. Materiálem byly dřevěná deska a 

zrcadlo. Dřevěná deska je uvedena na obr. 14. Důvodem uvedení je skutečnost, že typů dřeva 

je nepřeberné množství a pro definování typu dřevěné desky se jevila fotografie jako nejlepší 

způsob pro interpretaci. 

Váha 37g 

Rozlišovací schopnost 10 bit (1024) 

Napětí 7-10 [V] 

Maximální proud 40 [mA] 

Řídící signál Packet typu digital 

Typ protokolu Poloduplexní asynchronní (8bit,1 stop, bez parity) 

Linka (fyzická) TTL 

ID  254 ID, může nabývat hodnot (0-253) 

Rychlost komunikace 7343 [bps]~1[Mbps] 

Zpětná vazba IR vysílač a přijímač dat Tx/Rx, mikrofon, reproduktor, snímač 
osvětlení, teplota, vstupní napětí,  

Pracovní teplota -5 ~ 85 [°C] 

Obr. 14 Dřevěná deska [zdroj: vlastní] 
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Pro každý materiál se získala hodnota vzdálenosti snímače CENTR při totožné 

vzdálenosti L. Z prvního měření se získala data pro sestavení prvních dvou charakteristik. 

Překážku zde tvořily dva předměty, a to dřevěná nelakovaná deska a zrcadlo. 

Z měření je patrný rozsah snímače, který se pohybuje u každého materiálu v jiném 

rozpětí hodnot. Dřevu náleží rozpětí měřitelnosti 6,5 [cm] až 65 [cm] a zrcadlu 14 [cm] až 

66 [cm]. Výsledky měření jsou zapsány v tabulce výše. Citlivost snímače při tomto měření 

je proměnná, v závislosti na měrné vzdálenosti. Ke změnám dochází v rozsahu od 1 [mm] 

do 10 [cm]. Data se dále zaznamenala na grafy. Jsou zde zřejmé oblasti snímače, ze kterých 

se nejlépe měří vzdálenost objektu. Tyto hodnoty se pohybují od 200 do 20 jednotek, jež 

jsou přepočteny z šestnáctkové soustavy na desítkovou. Jsou to tzv. reprezentativní formy 

vzdálenosti.   

Už na první pohled je z grafu 1 zřejmá diskrepance křivek. Křivky se k sobě ani 

nepřibližují, byť se jejich zakřivení podobá. Z grafu lze dále vyčíst, že při stejné vzdálenosti 

došlo k naměření různých hodnot. Příčinou toho je, že snímač pracuje na principu 

triangulace, kde fotodioda reaguje na množství přijatého světla a zaznamenává jej. To 

vysvětluje, proč se zdá být snímač nepřesným v případě práce za stejných podmínek. Za 

identických předpokladů snímá sklo jako vzdálenější. To však při testování algoritmu 

nehraje větší roli, jelikož se jedná o laboratorní důkaz, kde jsou dvě stejné bíle překážky. 

Tento fakt proto zabraňuje nepřesnostem v měření, nicméně je důležité s ním počítat. 

Tabulka č. 2 Měřené vzdálenosti na dvou typech materiálů [zdroj: vlastní] 
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Graf 1 Porovnání dvou typů materiálů při měření vzdálenosti [zdroj: vlastní] 
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2 Návrh algoritmu 

V této kapitole je popsán návrh algoritmu k detekci překážky, která byla vybrána 

z kapitoly 1.1.4. Z této kapitoly je algoritmus konstruován na modifikaci 1, ta je znázorněna 

na obr. 7. Předpokládejme tedy situaci, v níž robot ovládaný dispečerem musí projet 

zúženým prostorem. Tento prostor je ohraničen dvěma určitými plochami, které jsou od sebe 

vzdáleny o určitou délku. Tato vzdálenost nabyla velikosti, která není známa. Proto je cílem 

vytvořit a následně použít algoritmus, který z hodnot snímače vypočte výslednou velikost, 

resp. šířku průjezdu. Pro průjezd robota je důležitá jeho šířka s přidaným toleranční 

koeficientem pro bezproblémový přejezd. Tato hodnota je lehce změřitelná, proto ji lze brát 

jako konstantní. Proto by robot měl být zkonstruován tak, aby žádná jeho pohyblivá část 

nepřesahovala přes boční části. Jeho boční části vymezují kola vozítka.   

Tato kapitola je tedy rozdělena na více podkapitol. První její část popisuje princip 

metody, jde o upřesnění problematiky a podnětů k vytvoření samotného algoritmu. Další 

podkapitola 2.2 popisuje seznam konstant a proměnných, které na základě předešlé kapitoly 

2.1 byly zapotřebí sjednotit a popsat. Z těchto dvou kapitol vyplynula i problematika 

převodu proměnných. Jedná se o úhel a vzdálenost, ty jsou popsány v kapitole 2.3. 

Navrhnutý algoritmus by tedy měl fungovat, takže na základě vstupních podnětů bude 

dosaženo požadovaného cíle.  

2.1 Princip metody 

Vezmeme-li si v úvahu pozici robota a umístění překážek, dostáváme určité 

prostředí, o kterém mnoho nevíme. Proto se zde naskýtá otázka, jaké možnosti a znalosti 

využít pro tvorbu potřebného algoritmu. Jednou z možností, kdy robot před překážkou musí 

prozkoumat daný prostor je, že ho nasnímá v několika pootočeních. Z toho se získá několik 

naměřených dat, které samy o sobě nemají možnost splnit požadavek návrhu algoritmu. 

Pokud se využije natočení daného robota, popřípadě jej doplníme o nějakou pohyblivou část, 

může se tohoto otáčení využít. Získají se zde data týkající se vzdáleností a úhel natočení 

daného zařízení. S těmito daty je již možné navrhovat požadovaný algoritmus. Mějme tedy 

vzdálenost překážky a hodnotu úhlu natočení. Jak je možné si všimnout, je zapotřebí určit 

vzdálenosti, kde se nachází a co určují. Po zpřesnění těchto informací můžeme získat 

konkrétní úhel.  

Vycházejíc z výše uvedeného textu je jasné, že se zde budou získávat vzdálenosti 

dvou bodů, v našem případě rohů překážek a hodnota úhlu, jež tyto dvě vzdálenosti svírají. 

Proto je v podkapitole 2.1.1 popsán princip a výpočet, jímž se z těchto dat určí šířka. Avšak 

tento výpočet může fungovat za předpokladu, že robot bude získávat informace v určitém 

poli. Pokud by byl mimo tento stanovený prostor, navrhovaný algoritmus nebude fungovat 

v reálném prostředí. Tím pádem se musí podkapitola 2.1.1 zabývat i úpravou metody 

navrhované a tedy určit dané pole funkčnosti. 
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2.1.1 Určení vzorce pro výpočet šířky průjezdu 

K zjištění šířky průjezdu pro projetí robota se použila matematická metoda. Jedná se 

o užití Kosinovy věty. Jde o větu SUS (strana, úhel, strana), z níž vyplývá, že pokud známe 

2 strany trojúhelníku a úhel, který tyto 2 strany svírá, dokážeme určit délku třetí strany. Pro 

výpočet neznáme X1 podle věty SUS je tedy použita věta Kosinova. U té, jak již bylo 

zmíněno, je zapotřebí znát dvě strany a úhel. Tyto dvě strany jsou A, B a úhel, který tyto dvě 

strany svírají, je označen α.  

 

Obr. 15 uvedený výše znázorňuje princip funkce algoritmu. Zeleně vyznačené osy 

představují přímky, které určují místa, jež potřebujeme detekovat. Průsečíkem všech přímek 

znázorněných výše je bod S. Tento bod určuje místo snímání, poloha robota je tedy přesně 

uprostřed mezi překážkami. Tudíž, připočteme-li k naměřené hodnotě v požadovaném místě 

(vyznačen zeleně) hodnotu Ls, získáme potřebnou velikost úsečky mezi rohem a osou otáčení 

o velikosti A a B.  

Dále je zde vyjádřen matematický výraz určený k výpočtu požadované jednotky X1. 

Aby výraz platil, je potřeba definovat v algoritmu podmínky týkající se úhlu. Pokud se zde 

jedná o ostrý úhel, je použitelný výraz obdobný výrazu vyplývajícího z Kosinovy věty. 

Výsledkem této rovnice bude požadovaná vzdálenost, kterou vymezují překážky. 

𝑋1 = √𝐴2 + 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵(cos 𝛼)      (1) 

,kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B. 

Obr. 15 Princip měření [zdroj: vlastní] 

A B 
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Během ověřování platnosti nastala situace, v níž byl úhel tupý, tzn. α < 90°. Tento 

případ nastává, když se robot přiblíží ke snímanému objektu, nebo jsou-li překážky od sebe 

ve větším rozsahu. Zde právě nastala komplikace. Z důvodu nesprávného výpočtu, proto 

docházelo k obrovským chybám v měření. Avšak po uvědomění si tohoto problému, došlo 

k rychlé nápravě. Během modifikace a spojování mnoha goniometrických funkcí a spojování 

matematických zákonů se přišlo k zjištění záměny pouhého znaménka. Pokud zde úhel α 

nabývá hodnot větších než 90°, musí dojít k tzv. přechodu úhlu do jiného kvadrantu. Tento 

jev se dá jednoduše popsat na jednotkové kružnici. Uvádět jej však nebudeme. K nápravě 

dojde, když před kosinem zaměníme za kladné znaménko záporné. 

𝑋1 = √𝐴2 + 𝐵2 + 2 ∙ A ∙ B(− cos 𝛼)     (2) 

, kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B. 

Po úpravě se získá rovnice, která se pro algoritmus bude brát jako obecně platná 

v případě tupého úhlu. Výsledná rovnice poté vypadá takto. 

𝑋1 = √𝐴2 + 𝐵2 + 2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵(cos 𝛼)      (3)  

, kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B. 

Nastane-li situace, že úhel bude přesně 90°, hovoříme tedy o úhlu pravoúhlém, platí 

tady stejná pravidla jako u pravoúhlého trojúhelníku. Půjde zde o Pythagorovu větu, při které 

se z délek dvou stran vypočte přepona, tím pádem požadovaná hodnota proměnné X1. 

𝑋1
2 = 𝐴2 + 𝐵2         (4) 

, kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2. 

Tyto tři matematické výrazy zajišťují všestrannou funkčnost algoritmu, jsou tedy 

alfou a omegou celého měřícího systému.  

𝑋𝑚𝑖𝑛 = 𝑋2 + 𝑋𝑡        (5) 

, kde Xmin je minimální délka potřebná pro průjezd robota, X2 zde reprezentuje šířku 

robota, Xt je toleranční odchylka (určí uživatel algoritmu dle propozic robota). 

Abychom zanedbali určité odchylky při měření je dobré Xmin nastavit tak, aby byla 

X2 o pevnou toleranční délku širší. Pokud by se tento aspekt opominul, mohlo by při 

nepřesnostech měření dojít ke kolizi. 
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Úprava metody: 

Jelikož výše uvedený nákres na obr. 15 znázorňuje polohu přímo mezi překážkami. 

Musí se tedy uvést i situace, v níž se může robot vyskytovat i v jiných místech. Tato místa 

se musí ohraničit vzhledem k funkčnosti algoritmu. Robot totiž za normálních podmínek 

není schopen se vycentrovat na střed S. To bylo prokázáno na modelové situaci popsané 

v kapitole 3.2, kde bylo kladeno za cíl dosáhnout zmiňovaného středu. Ale, jak lze v grafu 

č. 5 rozpoznat, nebylo toho dosaženo. Proto je zde potřeba uvést i možnosti výskytu na jiných 

místech od středu S. Na obr. 16 je tedy zakresleno několik možností výskytu pro lepší 

uchopitelnost výše uvedeného popisu. 

Místa, ve kterých robot může měřit je mnoho, avšak pole měření závisí opět na 

několika prvcích. Prvním z nich je snímač, ten určuje přímku YP. Pokud se uvažuje použitý 

snímač AX-S1 pro prokazování funkčnosti algoritmu, je tato vzdálenost závislá na 

pracovním bodě křivky vzdálenosti. Tímto se detailněji zabývá kapitola 3.3.2, kde 

výsledkem je rozsah o velikosti 9-15 [cm]. Tím se určila vzdálenost v přímce YP. Dalším 

prvkem ovlivňujícím toto pole je úhel. Je zde tedy zapotřebí navrhnout, ve kterých místech 

na přímce XP se má robot nacházet. Pokud se tedy jedná o úhel, může být téměř jakýkoli 

kromě 0. V tomto případě by totiž došlo k splynutí úseček, to bude mít za následek nepřesné 

určení rohu, tím pádem by výstupní informace z algoritmu nebyly věrohodné. Proto je zde 

potřeba jasně stanovit velikost přímky XP, aby k těmto situacím nedocházelo, a aby 

algoritmus byl platný za všech jiných okolností. Přímka XP by tedy neměla ve velké míře 

přesahovat velikost otvoru. Tuto skutečnost může zajistit dispečer tak, že k překážce bude 

robotem najíždět, co nejblíže ke středu. Aby tato skutečnost byla zajištěna, je zapotřebí ji 

zahrnout do daného algoritmu a to tak, že pokud bude úhel α menší 10°, nebude možné 

provést dané měření. 

Obr. 16 Místa funkčnosti algoritmu [zdroj: vlastní] 

S 
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Pokud, jak uvádí obr. 16, se bude robot nacházet v zeleně vyznačeném poli 

definovaném velikostmi přímek XP a YP, jeho poloha nebude mít na funkčnost algoritmu 

vliv. Nastane-li situace B1-B3, bude výsledek odlišný a to z těchto důvodů. Bude-li se robot 

nacházet v bodě B1, nebude potřeba řešit tento typ překážky, protože se robot buď nachází 

v čase po vyhodnocení překážky, nebo řeší jinou její modifikaci popsanou v kapitole 1.1.4. 

V bodě B2 jde o jiný typ překážky, tím pádem se tato místa můžou vypustit v rámci této 

práce. Umístění robota v bodě B3 bude mít za následek zkreslené nebo nepravdivé údaje o 

velikosti otvoru. Důvod je uveden výše. Jedná se zde o vlastnosti snímače.  

 Následně se zjistilo, že místa funkčnosti jsou omezena snímačem, ten nejlépe měří 

v určitém rozsahu, který je stanoven parametry snímače. V tomto případě jde o maximální 

vzdálenost vhodnou pro měření, zde ji odpovídá hodnota 30 [cm]. Z toho důvodu, jak je 

zakresleno na následujícím obr. 17, tato hodnota utváří trojúhelník, který zúžil místa, kde 

robot může vyhodnocovat požadované vzdálenosti. Obr. 17 je orientační. 

2.2 Převod jednotek 

Jak je z předešlé kapitoly jasné, užívají se zde vzdálenosti a úhly. Zařízení, které se 

tady využívá, poskytuje daná data číslicově. Každá z daných hodnot se získává z jiného 

zařízení. Při zjišťování úhlu, jde o polohu natočení pohonné jednotky označené 

jihokorejskou firmou ROBOTIS jako AX-12A, ten je v kapitole 3.1.1 blíže popsán. U 

vzdálenosti jde o údaj výše popsané soustavy zpětnovazebných zařízení s označením AX-

S1. 

Obr. 17 Místa funkčnosti algoritmu – zpřesnění [zdroj: vlastní] 

Maximální 

měřitelná 

vzdálenost 
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2.2.1 Úhel  

Pro platnost rovnic je zapotřebí převést úhel. Z čísla získaného ze zařízení AX-12A 

jistým přepočtem, který je uveden níže, získáme požadovaný úhel natočení. O zařízení AX-

12A se dá zjistit, že může pracovat ve dvou režimech a to WHEEL a JOINT. Jak už název 

napovídá, jde o režim pohonu kol, kde je převodovaná soustava nastavena tak, aby bylo 

dosáhnuto většího počtu otáček. Pozor se musí dát v případě namáhání, mohlo by totiž dojít 

k poškození pohonu. Namáháním je zde myšlen děj, kdy je zařízení vystaveno větší síle, 

např. při otáčení kola jedním směrem působí síla v proti pohybu jeho otáčení. Režim JOINT 

je převodově uzpůsoben spíše na silově náročnější požadavky, oproti režimu WHEEL. 

Natáčení snímače zajišťuje režim JOINT, protože při napájení soustavy je zde možnost 

manuálního natočení. Při získávání dat a úhlů se musí nejprve manipulací číst data pro 

potvrzení navrhovaného algoritmu. Jde o to, že při přivedeném napětí se každý prvek 

soustavy nachází v nastavené poloze, či v určitém režimu. U režimu JOINT je manipulace 

s napájením možná. Pozor však musíme dát v situaci, v níž prostřednictvím řídící jednotky 

nastavíme požadovanou hodnotu, ve které se musí pohon nacházet. Pohonná jednotka do 

této polohy přejde a udržuje ji. Pokud bychom chtěli v této situaci otáčet pohonem, mohli 

bychom jej poškodit, respektive síly působící na udržení pohonu a námi vyvíjená síla, která 

je poruchovou veličinou, se odečtou. A při překročení krajní meze, kterou je převodová 

jednotka schopna snést, by došlo k její destrukci.   

 Pohon se může pohybovat v rozsahu 0-1023, což odpovídá 1024 možným pozicím. 

Z tohoto faktu lze vyvodit počet stupňů. Je-li 1024 pozic, kterých může pohon dosáhnout, 

můžeme tvrdit, že úhel, který v režimu JOINT naměříme, je 300°, jenž odpovídá 1024 

možným pozicím. Tímto faktem lze dojít k závěru, že 1024 pozicemi lze reprezentovat 300°. 

Blíže je tato skutečnost znázorněna na obr. 17. 

S danými informacemi se dokáže přepočítat úhel z pozice sdělené pohonnou 

jednotkou a to tímto způsobem. Mějme dvě pozice natočení, každá reprezentuje jeden roh 

překážky. Tyto pozice od sebe odečteme a absolutní hodnotu jejich výsledku převedeme na 

úhel. 

Obr. 18 Úhel u pohonu AX-12A [zdroj: vlastní] Obr. 19 Úhel u pohonu AX-12A [zdroj: vlastní] 
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Pozice č.1……………………………. P1 = 566 

Pozice č.2 …………………………… P2 = 407 

Celkový počet pozic ………….…….. PMAX = 1024 

Velikost celkového úhlu …..………… β = 300° 

 

Z podílu celkového uhlu a pozice získáme konstantu úhlu, která při vynásobení rozdílu pozic 

sděluje velikost úhlu.  

𝑘𝛽 =
𝛽

𝑃𝑀𝐴𝑋
=

300°

1024
= 0,2932551319      (6) 

, kde kβ představuje konstantu úhlu, β je velikost celkového úhlu, v němž se v určitém 

režimu pohon může pohybovat, PMAX zastupuje celkový počet pozic.  

Pokud tento výsledný úhel vynásobíme rozdílem dvou pozic, získáme námi 

požadovaný úhel α. Ten se dá dosadit do výše popsaných rovnic (2),(3). 

𝛼 = |𝑃1 − 𝑃2| ∙ 𝑘𝛽 = |566 − 407| ∙ 0,2932551319 =̇ 46,6°  (7) 

, kde α je úhel natočení mezi dvěma měřenými body, kβ představuje konstantu úhlu 

P1 je hodnota pozice 1, P2 je hodnota pozice 2.  

Tímto uvedeným způsobem se budou přepočítávat jednotlivé pozice na úhly. 

2.2.2 Vzdálenost  

U vzdálenosti je důležité podotknout skutečnost, že není potřeba přepočítávat data 

získaná na měřící jednotky typu cm, mm aj. Přepočet je vhodný pro operátora. Tomu by 

přepočtená data ve známých jednotkách mohla poskytnout bližší informace o stavu okolí, 

než jednotky udávané přístroji.  

Základ přepočtu je obdobný jako u úhlu. Principiálně se vytvoří charakteristika, 

pomocí níž se přidělí jedné jednotce snímače určitá hodnota jednotky délky. Tato 

charakteristika se získá pomocí měření. Pro měření je potřeba vytvořit modelovou situaci. 

V tomto případě jde o plochu, na níž je přesně stanoveno, kde se má robot nacházet a musí 

zde být znázorněna stupnice. Ta je replikou měřidla délky a její jednotkou je [cm]. Nachází 

se po obou stranách tak, aby se dosáhlo kolmé polohy plochy, u níž snímač bude určovat její 

vzdálenost. Posun této plochy je po jedné jednotce této stupnice, tzn. po 1 [cm]. Tím pádem 

každému centimetru v rozsahu 0-50 [cm] náleží jedna hodnota senzoru. Měření se provedlo 

vpřed od 0 až do 50 a vzad od 50 do 0. Důvodem bylo dosáhnout optima křivky a zamezit 

tak případné chybě. Ta se projevuje tím, že v jednom místě můžeme naměřit dvě velmi 

odlišné hodnoty. Z takto naměřených dat vytvoříme již zmiňovanou charakteristiku, viz 
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příloha č. 1. Takto získanou charakteristiku je poté zapotřebí upravit. Důvodem je nepřesnost 

dat v rozsahu 0-7 [cm] a 30-50 [cm]. V místech velmi blízkých snímači dochází k případům, 

kdy nejsou naměřená data věrohodná. Důvod je tento: vyslaný signál se neodrazí od snímané 

plochy do přijímače signálu. Hodnoty z rozsahu 30-50 [cm] nejsou k určení vzdálenosti 

zapotřebí, protože hodnoty u obou vlastností jsou téměř totožné a robot bude měřit překážky 

vzdálené cca 10-30 [cm]. Výsledná charakteristika je znázorněna v grafu 4 níže a jsou na ní 

znázorněny obě měření. 

Na grafu 2 lze vidíme spojnici trendu vyznačenou černě. Jde o polynomickou spojnici 

trendu, která reprezentuje optimum těchto dvou přímek. Z této spojnice lze získat rovnici, 

s jejíž pomocí přepočteme vzdálenosti. Ta je uvedena v grafu. Uvedená rovnice dokáže 

vyjádřit ze zadané vzdálenosti v [cm] hodnotu získanou ze senzoru. Opačného efektu lze 

docílit matematickou úpravou rovnice, ta bude po úpravě vypadat takto. 

𝑥 =  −9,303 ln(𝑦) + 56,831       (8) 

, kde x přepočtená vzdálenost v [cm], ln(y) představuje přirozený logaritmus 

z hodnoty vyčtené ze snímače y. 

 Po dosazení hodnoty y, která reprezentuje hodnotu poskytnutou snímačem, získáme 

výslednou hodnotu x. Výsledkem je tedy vzdálenost snímané plochy od  IR senzoru v [cm]. 

 

y = -0,0026x3 + 0,6053x2 - 27,383x + 374,83
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3 Realizace a vyhodnocení modelových situací 

Teoretické předpoklady musí být demonstrovány, aby se prokázala jejich platnost. 

V této realizační části je tedy popis experimentálních situací, které ověří platnost 

navrhovaného algoritmu. V první části této kapitoly je popsán model robota, jeho jednotlivé 

části, pokud již nebyly popsány, způsob propojení s PC a napájení jeho jednotlivých částí. 

Dále se zde uvádí popis a vyhodnocení několika modelových situací s následným návrhem 

algoritmu. Tyto situace jsou rozdílné ve vzdálenostech od překážek a v pozicích, ve kterých 

se robot nachází. Poslední modelová situace je doplněna o natočení reprezentující nepřesný 

příjezd. 

3.1 Popis použitých součástek a zařízení 

 Robot je sestaven ze zařízení a součástek firmy Robotis. Jsou zde použity čtyři 

pohonné jednotky. Kola těchto zařízení jsou opatřena pneumatikou z měkčí pryže, která má 

dobré záběrové vlastnosti na většině typů materiálů. Dále je zde pohon, který zajišťuje 

otáčení snímače. Některé jeho vlastnosti již byly v předchozích kapitolách uvedeny. 

Součástí je také konstrukce, která spojuje jednotlivé prvky soustavy dohromady. Tělo robota 

je vyrobeno z velmi tvrdé plastické hmoty. Je to součástka s označením Adaptor CM-530. 

Všechny uvedené prvky jsou k této konstrukci uchyceny pomocí spojovacího prvku Bioloid 

FP04-F3 10PCS.  

 

  

Obr. 20 Model robota [zdroj: vlastní] 
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3.1.1 Pohonná jednotka AX-12A 

Jedná se o chytrý pohonný modul, u kterého lze navolit širokou škálu rychlostí 

otáčení. Při vzájemné kombinaci nabízí mnoho možností jejich polohy a tím se nabízí velké 

spektrum využití. Pohon je vybaven svou vlastní řídící jednotkou tvořenou jednočipovým 

procesorem. Ten zajišťuje jak pohon stejnosměrného motoru, tak i komunikaci s okolím. 

Celá jednotka se skládá dále z měřícího členu a převodovky, která, jak je již zmíněno 

v podkapitole 3.3.1., dokáže pracovat ve dvou režimech JOINT a WHEEL.  

Aby tato jednotka mohla vykonávat zpětnou vazbu, je zde umožněno předávání 

informace nadřazenému řídícímu členu. Měřící prvky zde reprezentují snímač pozice a 

odběru elektrického proudu. Modul se nemůže používat samostatně s přivedeným napětím, 

nevykonával by žádné operace. Z toho důvodu jej musíme vždy připojovat k nadřazenému 

systému, jehož prostřednictvím mimo jiné komunikuje s okolními prvky např. PC. AX-12A 

je nástupcem dvou předchůdců AX-12+ a AX-12 oba tyto pohony, až na drobné detaily, se 

neliší od jejich nástupce.  

Tabulka č. 3 Parametry pohonu AX-12A [9] 

 

Zařízení je také vybaveno signalizačním systémem, ten například dokáže uživatele 

upozornit v případech, kde je nastavená mezní hodnota překročena s využitím prvků zpětné 

vazby uvedené v tabulce č. 4. Je zde zabudována i LED dioda ta se rozsvítí, nastane-li 

chybový stav. [9] 

Vizuální stránka tohoto servopohonu je znázorněna v příloze č. 1.  Je nutno dodat, že 

výrobce poskytuje i výkonově schopnější prvky, avšak pro cíl této práce by byly zbytečné. 

Programování zde opět probíhá pomocí čtení a zápisu adres stejně jak je tomu u senzoru 

AX-S1. Kontrolní tabulka pomocí, které lze zjistit, např. adresa příslušných členů pohonu, 

či typ paměti, v níž jsou hodnoty zapsány, je zveřejněna na stránkách výrobce. 

Váha 55g 

Redukční poměr 
převodovky 

1/1024 

Napětí 7-10 [V] doporučené 9,6 [V] 

Maximální proud 900 [mA] 

Řídící signál Packet typu digital 

Typ protokolu Poloduplexní asynchronní (8bit,1 stop, bez parity) 

Linka (fyzická) TTL 

ID  254 ID, může nabývat hodnot (0-253) 

Rychlost komunikace 7343 [bps]~1[Mbps] 

Zpětná vazba Pozice, velikost zatížení, napětí, teplota  

Pracovní teplota -5 ~ 85 [°C] 
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3.1.2 Řídící jednotka CM-530 

Tento přístroj je mozkem robota, řídí jednotlivé částí a provádí výpočetní operace a 

jsou vněm vyhodnocovány podněty z okolí. Je zde k dispozici několik portů k propojení 

s řízenými prvky viz obr 17. CPU zde zastupuje ARM Cortex STM32F103RE od firmy 

STmicroelectronics s operační frekvencí 72 MHz a s dostatečnou pamětí pro data potřebná 

k uchovávání a řízení. Pro komunikaci s PC se zde používá připojení prostřednictvím USB. 

Jedná se zde o mini USB typu A připojované do řídícího zařízení. [10] 

  

 

Všestrannost tohoto zařízení byla hlavním důvodem při volbě vhodné 

programovatelné jednotky. Její ovládání je po krátkém používání intuitivní, obsahuje 

spoustu akčních tlačítek k ovládání či konektorů, ke kterým se dá připojit velké množství 

zařízení. Výrobce na svých internetových stránkách velmi pečlivě popisuje připojení 

jednotlivých prvků, popis jednotlivých pinů určitých konektorů. Jsou zde uvedeny i základní 

kroky pro seznámení se s prostředím a správnou manipulací s daným přístrojem.  

 Programování zde probíhá pomocí softwaru vytvořeným touto jihokorejskou firmou. 

Tento software slouží nejen k programování, ale i k nastavení komunikace s jednotlivými 

pohony, či jiným přídavným zařízením, jako je např. i senzor AX-S1. Lze zde sledovat i stav 

zpětnovazebných prvků sestaveného systému. Použitý software se nazývá RoboPlus a 

Obr. 21 Popis řídící jednotky CM-530 [10] 
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samotné programování zde probíhá pomocí jeho součástí RoboPlus Task. Tato řídící 

jednotka byla použita pro první dvě měření. U jejichž implementace se dosáhlo 

automatického snímání daných veličin. Veličiny byly ukládány a přepočteny. Výsledkem 

byl fakt, že daný navrhovaný algoritmus je platný. Avšak při jeho programování bylo 

zjištěno, že v programovém rozhraní není možnost nastavovat určité početní operace, musela 

by být tato jednotka nahrazena flexibilnějším zařízením, jehož popis je uveden níže. Veškeré 

vytvořené programy jsou součástí přílohy.   

3.1.3 Řídící jednotka CM 9.04 

Tato jednotka obsahuje rozšiřující možnosti použití, např. možnost ovládání 

prostřednictvím chytrých mobilních telefonu nebo jiných zařízení. Hlavním důvodem bylo 

prostředí pro tvorbu programu, v němž se daný skript vytváří v jazyce C++. Pomocí tohoto 

softwaru je možné programovat složitější matematické operace, jako je odmocnina, 

goniometrické funkce aj. Toto zařízení se také programuje pomocí softwaru dodaného 

výrobcem, tím je, i v tomto případě, jihokorejská firma Robotis.  

Pomocí toho zařízení komunikuje a pracuje se všemi prvky sestaveného systému. To 

zde probíhá čtením a zapisováním do příslušných adres daného subsystému. CM-9.04 

pracuje na první pohled stejně jako předešlý prvek popsaný v kapitole 3.1.2, ale na rozdíl od 

něj se pouze prostřednictvím něj samostatně nedají napájet jednotlivá zařízení. Ovšem za 

předpokladu, že není napájena jednotka pomocí baterie. V tomto případě je napájení 

zajištěno pomocí adaptéru převádějícího napětí ze sítě (zásuvka) do zařízení napájecího tento 

modul. Modul transformující elektrickou energii celého systému převádí energii dodanou 

adaptérem na požadované hodnoty jednotlivých subsystémů a to pomocí TTL, anebo RS485 

komunikací. 

 Na obr. 21 níže je uvedená řídící deska. Její výpočetní operace provádí 

mikroprocesor  ARM 32-bit Cortex-M3 CPU Core o maximální frekvenci 72 MHz a pamětí 

128 KB. Pro propojení s PC je zde opět USB kabel. Ten se připojuje do CM 

9.04  konektorem typu microUSB typ B. Jak již bylo zmíněno, programování zde zajišťuje 

software dodaný výrobcem, jehož název je ROBOTIS-Open-CM. Výrobce si i v tomto 

případě dal práci a velmi detailně popsal způsob připojení daného zařízení i způsob 

programování. Ten je veřejně přístupný na stránkách výrobce. [11] 

Obr. 22 Řídící jednotka CM 9.04 [11] 
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3.2 Modelová situace 1 

 Pro potvrzení funkčnosti bylo zapotřebí sestrojit modelovou situaci tak, aby při 

získávání dat z akčních členů, bylo prostředí stálé. Pro tuto potřebu bylo sestaveno prostředí, 

v němž jsme schopni funkci algoritmu demonstrovat. Celá situace je postavena na dřevěné 

desce bílé barvy. Jsou zde zakresleny i jednotlivé pozice krabic, ty zde zastupují rozličné 

překážky a pozice robota. V oblasti před robotem je vyznačena stupnice. Celá situace je 

znázorněna na obr. 21. Jak bylo zmíněno, překážky reprezentují krabice, na kterých má 

snímaná plocha bílou barvu. Tyto krabice jsou vyrobeny z kartonu a jejich rozměr je 22x20 

[cm]. Výhodou je bezesporu to, že na takto zhotovenou překážku nepůsobí rušivé vlivy 

(odlesky, výskyt jiných barev na ploše, apod.), které komplikují rozpoznání potřebných 

vzdáleností. Na této reprezentaci stavu, ve kterém se má robot nacházet, si lze jednoznačně 

určit maximálně vyhovující vzdálenost pro získávání dat potřebných pro výpočet. Následně 

je důležité si uvědomit míru obtížnosti detekce rohu. Ať jde o vlastnosti rohů samotných, 

nebo o způsobu získávání dat s nimi spojenými. Dané problematiky jsou pro funkčnost 

robota velmi důležité, proto je zapotřebí je uvést a naleznout, k případným potížím, způsob 

jejich řešení.   

3.2.1 Detekce rohu 

Během pokusu č. 1, s jehož pomocí se dokazovala funkčnost algoritmu, se došlo 

k několika zjištěním. Dvě z těchto zjištění se týkají právě detekce rohu a s tím související 

vzdálenosti robota od překážky. Proto se práce v této části snaží na prvním pokuse tuto oblast 

přiblížit.  

Obr. 23 Modelová situace [zdroj: vlastní] 
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Pokus č. 1 

V tomto pokusu se detekovali roh tak, že se senzorem ručně otáčelo a hodnota 

snímače se vyčetla z PC. Cílová oblast detekce byla nalezena v okolí rohu, kde hodnota byla 

nejvyšší. Důvodem nejvyšší hodnoty v tomto místě je ten, že data sdělená senzorem jsou 

klesající (dekrementální), tzn. čím větší je vzdálenost, tím menší je hodnota udaná měřidlem. 

Po získání takovéto hodnoty se ještě změřila vzdálenost svinovacím metrem. Obě tyto 

hodnoty se zapsaly a stejným způsobem se provedlo měření druhého rohu. K těmto čtyřem 

získaným hodnotám se vždy zapsaly jednotlivé hodnoty natočení snímače. Získalo se tedy 

šest hodnot potřebných k výpočtu šířky otvoru. Dané hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce 

č. 4.  

Tabulka č. 4 Naměřená data Pokusu č. 1 [zdroj: vlastní] 

 Úhel α snímač  Vzdálenost snímač Vzdálenost ručně 

[DEC]  [°] [DEC] [cm] [cm] 

Překážka 1 566 166 31 24,9637 22,5 

Překážka 2 407 119,3 37 22,4305 21,3 

Jak lze z tabulky na první pohled vyčíst, hodnoty snímače naměřené metrem se velmi 

liší. To je způsobeno vlastnostmi snímače, jak obr. 23 níže popisuje, došlo ke změření jiné 

oblasti, než byla požadována. Signál senzoru vyslaný směrem k odrazové ploše nabývá tvaru 

kužele. Z toho lze vyvodit tvrzení, že čím více je snímaná plocha od zdroje signálu, tím je 

větší podstava kužele, který se zobrazuje jako elipsa vzhledem k úhlu vysílaného na 

snímanou plochu. Proto si můžeme snadno odůvodnit fakt, že při větší vzdálenosti se na 

snímané ploše zobrazí elipsa o větší velikosti, než u vzdálenosti menší (pokud by vysílaný 

signál byl kolmý k ploše překážce, šlo by o kruh na ní zobrazený.) V tomto pokuse se získala 

zkreslená data, protože při posunu elipsy vytvořeného signálem směrem k rohu a zpět, se 

signál v těchto místech správně neodrazil. Tím pádem odražené IR světlo vrácené do 

přijímače bylo tak malé, že jej snímač vyhodnotil jako vzdálenější.   

Obr. 24 Kuželovitý signál [zdroj: vlastní] 
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Pokud bychom dvě vzdálenosti vyznačené černě a červeně na obr. 23 porovnali, tak 

bychom získali rozdíl, který by odpovídal rozdílu hodnot naměřených snímačem a metrem 

uvedených v tabulce. Nebyla-li by tato skutečnost řešena, vytvářený algoritmus by 

poskytoval nepravdivá data. To by mohlo vést ke kolizi s překážkou, nebo k jiným 

problémům. Zapotřebí je tedy navrhnout takové řešení, aby se problémům tohoto typu 

předešlo. Prvním je stanovit nejbližší možnou vzdálenost. Jak již bylo zmíněno, snímací 

zařízení dokáže poskytovat věrohodná data v určitém rozmezí. Rozsah je od 7 [cm] do 30 

[cm], jak bylo uvedeno v podkapitole 2.3.2. V těchto místech je měření přesnější, avšak 

abychom byli schopni docílit nejpřesnějšího měření, musíme nalézt vzdálenost nejbližší té 

optimální. V rozsahu 9 – 15 [cm] je největší rozsah hodnot snímače, přibližně 200 až 80. 

Proto je zde navržena střední hodnota odpovídající 12 [cm]. Ve 12 [cm] od měřícího zařízení 

budou umístěny překážky pro modelovou situaci. Dále bude navrženo použití dalšího 

způsobu. Tím budou zpřesněna data pro řešení dané úlohy. Další z přesnění je pomocí 

pracovního bodu křivky, ten se nachází v místě, kde je křivka nejvíce lineární.  

Z grafu 3 je zeleně vyznačeno, kde došlo k naměření dvou ploch mimo roh. Pokud 

bychom tyto body proložili křivkou, dosáhlo by se několika bodů mnohem bližších hodnotě 

rohu. Důvodem naměření těchto dvou hodnot je fakt, že při měření rohu se vyslaný signál 

neodrazí zpět do přijímače. Je tzv. roztříštěn o tento okraj překážky.  

Tím pádem musíme alespoň navrhnout metodu, pomocí níž můžeme tento problém 

minimalizovat. Zabývá se jí následující kapitola 3.2.2 a jejím výstupem je návrh na zlepšení.  

Graf 3 Detekce rohů [zdroj: vlastní] 
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3.2.2 Návrhy lepší detekce rohů  

Na grafu 3 je zeleně vyznačeno, kde se nachází roh. Jedná se o místo maxima, které 

určují hodnotu, jejíž pomocí se vypočítává hledaná vzdálenost. Maximum křivky je vůči ose 

v jiné úrovni, protože robot je nepřesně vycentrován. I když se prováděly zkoušky 

v laboratorních podmínkách a byla pevně dána umístění jednotlivých překážek, u robota 

došlo k nepřesnostem. Ty už zaznamenal jen senzor, který získával tyto hodnoty. Rozdílem 

hodnot mezi úhly, které odpovídají maximu, získáme výsledný úhel natočení. Byla navržena 

metoda, s jejíž pomocí se zlepšilo hledání hodnot spojených s rohy překážek.  

Určení rohu pomocí pole hodnot: 

Na grafu 4 jde o téměř totožné hodnoty s tím rozdílem, že zde byla zvýšena přesnost 

měření a to přidáním kroků při otáčení pohonu. Tím pádem došlo ke zpřesnění snímání a 

výsledkem byl tedy vyšší počet hodnot, který vedl k lepšímu určení rohu. S tímto poznatkem 

můžeme navrhnout program pro vyhodnocení vzdálenosti okraje překážky a snímače.  

 Principiálně by šlo o tvorbu dvou polí. Do každého pole hodnot by se zapisovaly 

hodnoty vzdáleností s tím rozdílem, že každé pole by uchovávalo hodnoty o jedné překážce. 

Při snímání se nabízí možnost rozdělit tyto hodnoty napůl. To může určovat úhel natočení 

odpovídající 150°, který se nachází přesně mezi překážkami. Tím pádem by se po  dosažení 

určité hodnoty odpovídající pozici 512 začalo naplňovat pole 2 a přestalo by se zapisovat do 

pole 1. Tak rozdělíme celou řadu čísel na dvě části. Polem je zde myšleno vyhrazené místo 

v paměti pro několik objektů stejného typu. Využívá se běžně při programování. 

Musí se následně získat z každého pole vždy jedna maximální hodnota. Hodnoty 

získané jsou právě  vzdálenosti, jež určují roh překážky, nebo jsou mu velmi blízké. Další 

úpravou by zde mohl být například čítač generující čas. Tento čítač by v polovině snímání 

přepl plnění těchto dvou polí. [8] 

Je zde potřeba zdůraznit, že jde pouze o návrh řešení dané problematiky, další 

možností může být, např. určování maximální hodnoty z jednoho pole. To by fungovalo 

pomocí jednoho pole, které by bylo naplněno získanými hodnotami snímače. Maximum by 

se tedy získávalo pomocí pozice pole. Jednotlivými umístěními by se prošlo k určité hodnotě 

a od ní zase k jiné. Jde o obdobný případ jako u výše uvedeného typu, ovšem za použití 

jediného pole hodnot.  



Jiří Polách: Automatická detekce dostatečně velkého otvoru pro průjezd robota. 

 

Ostrava    2015  34 

Pokus č. 2 

Vytvořený pokus č. 2 je obdobný jako jeho předchůdce. V pokusu č. 1 vznikl 

problém u rohu, pro zpřesnění jeho detekce se zvýšil počet získávaných hodnot. Protože byl 

tento pokus zahrnut v předešlé kapitole 3.2.2, je zde uveden pouze výpočet naměřených 

hodnot pro potvrzení funkčnosti algoritmu. U tohoto pokusu byla taky zvětšena vzdálenost. 

Důvodem bylo otestovat přesnost měření při větší vzdálenosti překážky od robota.  

  

Tabulka 5 Naměřená data - Pokus č. 2 [zdroj: vlastní] 

 Úhel α snímač  Vzdálenost snímač Vzdálenost ručně 

[DEC]  [°] [DEC] [cm] [cm] 

Překážka 1 566 165,9 25 44,1 43,6 

Překážka 2 406 119,1 18 45,3 44,7 

 

Svinovacím metrem naměřená velikost otvoru mezi překážkami činila 26 [cm]. 

Ve výše uvedené tabulce 5 jsou data vybraná z měření, ostatní naměřená data jsou 

uvedena v příloze. Pro výpočet je zapotřebí mít dvě vzdálenosti, ty jsou v místě rohů a pozici 

natočení vztažené k těmto rohům. Tyto hodnoty byly přepočteny pro daný výpočet 

prokazující algoritmus. Musí se podotknout, že veškeré hodnoty jsou doplněny o konstanty.  

Následuje tedy výpočet velikosti otvoru. 
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𝑋1 = √A2 + B2 + 2 ∙ A ∙ B(− cos 𝛼) =  √252 + 182 + 2 ∙ 25 ∙ 18(− cos 46,9208) = 

= √949 = 30,806          (9) 

, kde výsledkem je velikost otvoru X1, A, B představují vzdálenost snímače a rohu, α 

je poté rozdíl dvou úhlů.  

Rozdílem uhlů α překážky 1 a 2 je úhel ostrý, tedy α=46,9208°, z toho důvodu byla 

zvolena tato rovnice. Výsledkem je dekadické číslo, to je potřeba převést na jednotku délky, 

a to centimetr. Tento převod je dán rovnicí určenou pro převod z kapitoly 2.3.2. 

𝑥 =  −9,303 ∙ ln(𝑦) + 56,831 = −9,303 ∙ ln(30,806) + 56,831 = 

=̇ 24,94 [𝑐𝑚]         (10) 

, kde x přepočtená vzdálenost v [cm], ln(y) představuje přirozený logaritmus 

z hodnoty vyčtené ze snímače y. 

Hodnota převedená je rovna 24,94 [cm] a vzdálenost naměřená metrem je 26 [cm]. 

Rozdíl hodnot není velký, to znamená, že i při větší vzdálenosti se dá docílit vcelku přesného 

měření. Výsledek je tedy pozitivní a algoritmus je ve všech ohledech funkční. Hlavním 

důvodem rozdílu těchto hodnot je problém v detekci rohu, již zmíněný v kapitole 3.2.1. 

Jelikož se tedy naměřili hodnoty blízké rohu, které jsou jiné, než požadované, i výsledná 

vzdálenost se liší. 

3.2.3 Vyhodnocení modelové situace 1  

U této modelové situace byla snaha znázornit funkčnost algoritmu při náležitém 

principu měření, kde se robot, resp. snímač, nachází přímo mezi detekovanými objekty, viz 

obr. 15. Jak je z grafu 4 jasné, nebylo tohoto měření docíleno ani při vytvořené situaci 

s přesně danými pozicemi robota a překážek vyměřených na desce. Nepatrný rozdíl 

vzdáleností poukazuje na skutečnost vyosení z požadovaného místa. Výsledkem je tedy 

pozitivní zjištění ukazující možnost využití algoritmu při jiných polohách robota před 

překážkou tohoto typu. Tímto měřením se proto rozšířila podkapitola 2.1.1 o její jiné úpravy 

a přesnou specifikaci měřícího místa. Pro potvrzení této úpravy se vytvořila modelová 

situace 2 popsána v následující kapitole.  
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3.3 Modelová situace 2 

Během zkoušky implementace kódu do předešlé řídící jednotky CM-530 se zjistila 

nemožnost vytvoření navrhovaného algoritmu v daném vývojovém prostředí. Proto pro další 

měření se zvolila jednotka CM-9.04. Dané zařízení zavedlo pro její univerzálnost a vývojové 

prostředí. Proto se zde zavedl program pro získávání potřebných dat, který je součástí 

přílohy. 

Během zkoušky implementace kódu do předešlé řídící jednotky CM-530 se zjistila 

nemožnost vytvoření navrhovaného algoritmu v daném vývojovém prostředí. Proto se pro 

další měření zvolila jednotka CM-9.04. Dané zařízení se zavedlo pro jeho univerzálnost a 

vývojové prostředí a hlavně z důvodu ceny. Proto se zde zavedl program pro získávání 

potřebných dat, který je součástí přílohy. 

Prvním krokem s tímto nově zavedeným zařízením bylo podrobení modelové situaci 

obdobné té, uvedené v předešlé kapitola 3.3. Hlavní rozdíl byl v pozici robota, ten se 

nacházel v poloze blízké středu. Byla zde však navržena menší vzdálenost robota a překážek 

s cílem potvrdit rozsah nejbližší optimu. Následně zde byla nastavena větší přesnost měření, 

kde se ke každému kroku získávala jedna hodnota představující vzdálenost. Výstupem 

programu bylo tedy cca 820 hodnot. Tím se maximalizovalo zpřesnění rohu. 

Zeleně vykreslená úsečka v grafu 5 zakončená šipkami definuje velikost otvoru. Jak 

lze v tomto grafu vidět, zpřesněním měření zde došlo k situaci, v níž jedné pozici náleží 
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několik vzdáleností. Nedostatek tohoto typu je řešen nalezením střední hodnoty těchto 

několika hodnot. Získaly se tedy následující data uvedená v tabulce. Výpočtem se poté opět 

určí velikost otvoru. Oproti předešlé situaci se zde vzdálenosti rohů neměřily ručně pro jejich 

postradatelnost při vyjádření hledané vzdálenosti. 

Tabulka 6 Modelová situace 2 [zdroj: vlastní] 

 Úhel α snímač  Vzdálenost snímač 

[DEC]  [°] [DEC] [cm] 

Překážka 1 613 179,77 31 25 

Překážka 2 416 121,99 41 22,3 

  

Svinovacím metrem naměřená velikost otvoru mezi překážkami činila 25,5 [cm]. 

Naměřená vzdálenost byla přeměřena a důsledkem posunutí se z předešlé nastavené 

hodnoty 26 [cm] posunula na výše uvedenou hodnotu. Níže uvedené výpočty opět prokazují 

funkčnost algoritmu. V případě porovnání hodnot vypočtených a naměřených se dostaneme 

k číslu 0,6166 [cm].  

𝑋1 = √A2 + B2 + 2 ∙ A ∙ B(− cos 𝛼) = √412 + 312 + 2 ∙ 41 ∙ 31(− cos 57,7713) = 

 = 27,155        (11) 

 , kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B. 

          𝑥 =  −9,303 ∙ ln(𝑦) + 56,831 = −9,303 ∙ ln(27,155) + 56,831 =     

 = 26,1166 [cm]       (12) 

, kde x přepočtená vzdálenost v [cm], ln(y) představuje přirozený logaritmus z hodnoty 

vyčtené ze snímače y. 

3.3.1 Vyhodnocení modelové situace 2 

Za pomocí zmnožení počtu naměřených dat a přiblížení robota k překážce se docílilo 

téměř dvojnásobného zpřesnění rohu. Pokud bychom potřebovali ještě přesnější měření, 

museli bychom vyměnit senzor za jiný s lepšími vlastnostmi. Opět je zde patrný efekt 

vyosení, který se vyčtením z grafu 5 dá vyčíslit na 2,7 [cm]. Hodnota této velikosti stanovuje 

tento navrhovaný subsystém jako vhodný pro použití. Pro absolutní jistotu se navrhuje 

vytvoření modelové situace, která je na hranici principiální metody.   
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3.4 Modelová situace 3 

V této situaci se nastaví robot do dvou pozic. Každá z nich testuje účelnost 

navrhovaného subsystému. První bude poblíž hranice měřitelnosti popsané v kapitole 2.1.1, 

robot tedy bude na pravé straně 6 [cm] od prvotní situace. Dále se vyčte šíře robota a dle 

příslušných rovnic se vypočte i jeho velikost udaná v jednotkách snímače AX-S1. Výstupem 

u obou případů je zde znovu graf a výsledek výpočtu. Druhá modifikace se nachází v pozici, 

v níž robot nebude kolmo k jednotlivým překážkám. Proběhne zde stejné měření, jako u 

předešlých, doplněné o vyhodnocení, zdali robot projede, či nikoli.  

3.4.1 Pozice 1  

Jak se odstavec výše zmiňuje, jde zde o posunutí robota napravo. To reprezentuje 

případ, v němž robot zajel mimo požadovaný střed. Tímto měřením se dá vyvrátit závislost 

na fixně daném místě měření. Výstupní graf je v tomto případě uveden v příloze č. 3. A proto 

se zde práce zaměří pouze na výpočet a jeho vyhodnocení. Získaná data jsou přehledně 

seřazena v tabulce. Doplněná o hodnotu získanou svinovacím metrem. 

Tabulka 7 Hodnoty modelové situace 3 pozice napravo [zdroj: vlastní] 

 Úhel α snímač  Vzdálenost snímač 

[DEC]  [°] [DEC] [cm] 

Překážka 1 649 190 35 23,7 

Překážka 2 378 110,9 96 14,4 

Rozdíl 271 79,47 

  

Svinovacím metrem naměřená velikost otvoru mezi překážkami činila 13 [cm]. 

Šířka robota X2 =16 [cm] při přepočtu je jeho hodnota rovna snímací je odpovídá 79. 

 𝑋1 = √A2 + B2 + 2 ∙ A ∙ B(− cos 𝛼) = √352 + 962 + 2 ∙ 35 ∙ 96(− cos 79,47)= 

= 102,181              (13)  

𝑥 =  −9,303 ∙ ln(𝑦) + 56,831 = −9,303 ∙ ln(102,181) + 56,831 = 

= 13,7 [𝑐𝑚]        (14) 

, kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B, x je přepočtená vzdálenost v [cm], ln(y) představuje přirozený 

logaritmus z hodnoty vyčtené ze snímače y. 
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Jak je zřejmé, robot za žádných okolností nemůže projet, jelikož se jeho šířka 

s přidanou toleranční odchylkou nerovná, nebo je větší než  x=13,7 [cm]. Proto by měl 

algoritmus upozornit dispečera na nemožný průjezd. 

3.4.2 Pozice 2 

V této nahodilé pozici vyobrazené na obr. 24 se prokazuje všestranné využití 

navrženého algoritmu. V této podkapitole je situace podrobně rozebrána. Tudíž je zde i graf 

reprezentující závislost pozic získaných z pohonné jednotky na vzdálenostech změřených 

snímačem. Vzdálenosti snímače jsou přepočteny na [cm]. Pro výpočet bylo zapotřebí použít 

úpravu vzorce pro tupý úhel. Důvod jeho použití je uveden v kapitole 2.1.1.  

Tabulka 8 Hodnoty modelové situace 2 – nahodilá pozice [zdroj: vlastní] 

 Úhel α snímač  Hodnota senzoru 

[DEC]  [°] [DEC] 

Překážka 1 401 117,6 43 

Překážka 2 713 209,1 96 

Rozdíl 312 91,5 

Na obr. 24 je názorně zobrazena pozice robota. Přiložený metr slouží jako orientační 

měřítko a také jako měřidlo šířky průjezdu. Velikost otvoru na metru je 18,2 [cm]. 

Obr. 25 Nahodilá pozice robota před překážkou [zdroj: vlastní] 
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Požadavkem je tedy, aby výsledkem algoritmu byla hodnota stejná, či velmi blízká. Tuto 

skutečnost dokazuje níže uvedený výpočet.   

Jelikož výsledkem rozdílů úhlů α je úhel tupý, tj. α>90°, musí se použít upravená 

rovnice pro tyto typy úhlů. Výsledek je poté převeden na jednotku délky a ta následně 

porovnána s naměřenou hodnotou metrem. 

𝑋1 = √A2 + B2 + 2 ∙ A ∙ B(− cos 𝛼) = √432 + 962 + 2 ∙ 43 ∙ 96(cos 91,5) 

 = 58,54        (15) 

          𝑥 =  −9,303 ∙ ln(𝑦) + 56,831 = −9,303 ∙ ln(58,54) + 56,831 =     

 = 18,9 [cm]       (16) 

, kde X1 je velikost otvoru pro průjezd, A představuje vzdálenost snímače a rohu 

překážky 1, B představuje vzdálenost snímače a rohu překážky 2, cosα je kosinus úhlu 

svírající strany A, B, x je přepočtená vzdálenost v [cm], ln(y) představuje přirozený 

logaritmus z hodnoty vyčtené ze snímače y. 

Porovná-li se naměřená hodnota metrem 18,2[cm] s vypočtenou a převedenou 

x=18,9[cm], výsledkem bude hodnota 0,7[cm], tato hodnota je opět zanedbatelná vzhledem 

k použitému snímači. 
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3.4.3   Vyhodnocení modelové situace 3 

V poslední modelové situaci byly vytvořeny situace reprezentující pozici, v níž se 

nachází robot při reálném řešení této překážky. Obě situace měli pozitivní výsledky a to i 

vzhledem k různým pozicím. Při výčtu většího počtu hodnot ze sestaveného modelu vozítka 

se docílilo opět zpřesnění měření. Těchto hodnot bylo opět cca 1600, proto je zde důležité 

podotknout, že větší počet hodnot může mít za následek většího požadavku na hardware hl. 

paměť a procesor.  

3.5 Zhodnocení modelových situací 

Jednotlivé poznatky získané z modelových situací 1-3 je potřeba ujednotit. Výsledky 

všech navržených modelových situací byly velmi uspokojivé. Proto je zde v bodech sepsáno 

několik hlavních faktorů ovlivňující měřící proces. 

 Poloha robota ve stanoveném prostoru popsaného v kapitole 2.1.1 

jakkoli neomezuje algoritmus v jeho funkčnosti 

 Důležité zahrnout toleranční odchylku Xt z důvodu menších 

nepřesnostech měření (kde Xt představuje velikost přičítanou 

k výsledné velikosti otvoru pro bez problémový průjezd) 

 Vlastnosti snímače. Hlavním faktorem ovlivňující přesnost výsledné 

hodnoty určuje snímač, čím přesněji se jeho prostřednictvím dokáže 

zaměřit vzdálenost rohu a jeho pozice, tím přesnější bude výsledek 
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3.5.1 Algoritmus 

Výsledkem modelových situací je potřeba ujednotit navrhnutý algoritmus tak, aby se 

jako subsystém dal použít i pro jiné systémy řešící daný problém překážky, jakožto určení 

otvoru mezi nimi vzniklými pro průjezd robota. Každý diagram a) - e) je součástí hlavního 

diagramu, který určuje chronologii operací, jež se v následné posloupnosti musí vykonat. 

Pro lepší přehlednost je pod algoritmem, zapsaným v diagramu, uvedeno přiřazení 

jednotlivých podprogramů do hlavní kostry programu. 

 

MAIN a) b) c) 
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Hlavní kostrou algoritmu je MAIN, u něhož jednotlivé části navazují na 

podprogramy. Je zde uveden i jejich stručný popis. To vše je uvedeno v této posloupnosti: 

Podprogram – Pozice v kostře algoritmu – Popis. 

MAIN: 

a) – Měření – Cílem měření je získat veškeré vzdálenosti ve všech pozicích 

natočení. Ty jsou rozděleny na dvě pole hodnot, kde se nejprve projde 

jedna polovina a poté druhá.  

b) – Určení úhlu – Vybírá hodnoty vzdálenosti v příslušném rohu překážky 

podle velikosti vzdálenosti senzoru a rohu. 

c) – Výpočet úhlu – Jednotlivé vzdálenosti vzešlé z diagramu b) se vážou 

na pozici natočení v daných místech. Tyto pozice se musí převést na úhel. 

d) – Výpočet velikosti otvoru – Tato část je srdcem algoritmu. Z předešlých 

kroků získaná data jsou vystaveny danému výpočtu a výstupem je 

velikost otvoru mezi překážkami. 

e) – Vyhodnocení situace – Je to závěrečné vyhodnocení, které upozorní 

dispečera řídící vozítko na stav překážky. Tedy je-li zdolatelná, či nikoli. 

  

d) e) 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem popsal tvorbu subsystému představujícího algoritmus, 

který dokáže vyhodnotit velikost otvoru. V první řadě bylo zapotřebí se seznámit 

s jednotlivými částmi modelu robota. Dále se museli určit přesné definice prostředí, ve 

kterých se může robot ocitnout.  

Před samotným návrhem algoritmu bylo tedy zapotřebí definovat možné překážky, 

ty byly zařazeny do jednotlivých skupin podle jejich typu. Jde zde o návrh rozčlenění 

jednotlivých překážek pro bližší určení jejich vlastností. Jelikož se žádná dostupná literatura 

nezabývá touto problematikou, je i toto důvodem vytvoření daného návrhu členění překážek. 

Jelikož navrhovaný algoritmus pracuje tak, že ze získaných vzdáleností a jednoho úhlu je 

schopen určit velikost otvoru, muselo se zde popsat zařízení, které tato data získává. V tomto 

případě šlo o dva typy snímačů, ultrazvukový a optický, z nichž byl následně vybrán typ 

optický. Konkrétně šlo o optický snímač AX-S1 od jihokorejské firmy Robotis. Dané 

zařízení muselo být popsáno a musely být zjištěny informace o jeho principu funkčnosti. 

Důvodem je nekvalitně dodávaná dokumentace, neposkytující požadované informace. Když 

byl vybrán snímací prvek, přešlo se k samotnému návrhu algoritmu.  

Algoritmus byl navržen tak, aby ze dvou vzdáleností a úhlu natočení dokázal 

vypočítat velikost otvoru. Algoritmus se proto váže na jisté matematické věty, které byly 

základem správné konstrukce samotného algoritmu. Každý algoritmus pracuje za jistých 

okolností i v tomto případě tomu bylo tak. Proto se definovala místa, ve kterých se musí 

robot nacházet, aby algoritmus fungoval. Protože data získávána ze zařízení v jistých 

ohledech ovlivňují funkčnost daného subsystému, vznikla potřeba data přetransformovat. A 

to za účelem možnosti použití v početních sekcích a lepší uchopitelnosti daných hodnot. 

Vytvořil se vztah pro převod jednotek úhlu a vzdálenosti. Tyto převody jsou podloženy 

vzorci používanými pro potřebné převody. V následující sekci bylo cílem poznatky využít a 

demonstrovat je na sestaveném modelu robotického vozítka.  

Každý robot je sestrojen z určitých částí. U robotického vozítka využívaného k této 

tezi tomu bylo stejně. Proto byly jednotlivé prvky v poslední kapitole popsány, nebylo-li 

tomu tak v některé z předchozích kapitol. Následně se začal vyvíjet program jednotlivých 

jednotek pro snímání okolního prostředí. Výsledkem byl model robotického vozítka, na 

němž se daný algoritmus testoval. Byly pro něj vytvořeny modelové situace, u nichž se 

zjišťovala potřebná data pro vyhodnocení algoritmu. Každá modelová situace byla jiného 

charakteru (rozdílná poloha, vzdálenost, natočení.) Výsledky těchto podkapitol byly 

vyhodnoceny a byly určeny typy zlepšení. Takto otestovaný algoritmus byl tedy převeden 

do shrnující a srozumitelnější formy, kterou představoval vývojový diagram.  
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