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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MLOTEK, J. Revize a doplnění dokumentace k MR Viper: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017, 

64 s. Vedoucí práce: Ing. Václav Krys, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá revizí a doplněním dokumentace k MR Viper. V úvodu jsou 

nastíněny důvody a cíle revize a doplnění dokumentace. Následně je popsán MR Viper 

z pohledu konstrukce, hardwaru a softwarového vybavení. Popis výchozího 3D model 

a soupis parametrů aktuálního stavu robotu. Následuje výpis nedostatků výchozího 3D 

modelu a aktuálního stavu řešení robotu. Na základě tohoto zhodnocení je popsáno 

podrobnější promodelování a doplnění výchozího 3D modelu tak, aby odpovídal 

skutečnosti. Upravený model aktuálního stavu je pak dále rozšířen o návrh držáku 

hardwaru a nástavby pro kamerový systém robotu. V závěru jsou zhodnoceny výstupy 

práce. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 MLOTEK, J. Revision and Supplement of MR Viper Documentation: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics, 2015, 64 p. Thesis head: Ing. Václav Krys, Ph.D. 

Thesis deals with revision and supplement of MR Viper documentation. The 

introduction explains reasons and objectives for revision and completing 

documentation. Next construction, hardware and software of MR Viper are described. 

Description of the original 3D model and list of parameters of the current state of the 

robot. Following a list of deficiencies of the default 3D model and the current state of 

the robot solution. Based on this assessment, more detailed modelling and completion 

of the original 3D model is described to match the reality. Modified model is further 

extended by designing the hardware and extension for the robot camera system. The 

results are evaluated on the end.  
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Úvod 

Revize a doplnění dokumentace je založena na poznání aktuálního reálného stavu 

robotu a dodané dokumentace k tomuto stavu. Poznání jeho specifikací, vlastností 

a nedostatků. Revize a doplnění vychází z návrhu robotu z diplomové práce pana 

Bc. Martina Macháčka a jeho následné modifikace panem Bc. Robertem Pastorem.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat dodanou dokumentaci k MR Viper. Vytvořit 

soupis jeho parametrů v rámci jeho konstrukce a hardwarového vybavení. Zjistit 

nedostatky výchozího řešení 3D modelu a aktuálního stavu robotu. Doplnit a podrobněji 

promodelovat komponenty ve výchozím modelu dodané dokumentace tak, aby bylo možno 

tyto modely využít pro tvorbu technické dokumentace. Vytvořit možné řešení zlepšení 

stavu robotu na základě poznání aktuálního stavu. A to především v oblasti uchycení 

hardwaru robotu na podvozku a nástavbě robotu. Zvolené řešení bude následně doplněno 

do výsledné dokumentace robotu, jejíž součástí bude sestavný výkres jak upraveného  

MR Viperu tak vrchního krytu nástavby.  
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1 Současný stav MR Viper 

Popis současného stavu mechanické, hardwarové a softwarové výbavy MR Viper. 

Popis parametrů a nedostatků stávajícího řešení a dostupného 3D modelu robotu. 

1.1 Výchozí stav mechaniky a její dokumentace 

MR Viper (viz. Obr. 1) je šestikolový mobilní robot s částečně autonomními funkcemi, 

určený k prvotnímu monitoringu místa mimořádné události. Robot je možno ovládat ručně 

nebo autonomně pomocí zadání GPS dat. [14] 

 

Obr. 1 MR Viper [14] 

 

Viper je postaven na podvozku Dagu Wild Thumper 6WD (viz. Obr. 3). Dagu Wild 

Thumper 6WD je podvozek s 6ti poháněními koly. Kola pohánějí stejnosměrné motory 

Pololu 25D s napájecím napětí 2 – 7,5 V. Motory jsou spojeny s převodovkou s poměrem 

převodu 75:1. Podvozek se světlou výškou 60 mm má rozměry 420 x 300 x 130 mm. 

Podvozek je vyroben z 2 mm hrubého hliníkového plechu. V plechu jsou vyvrtány každých 

10 mm 4 mm otvory. Maximální nosnost podvozku je 5 kg. [2] 

 

Obr. 2 Boční pohled na podvozek (bez kol) [2]  
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Obr. 3 Podvozek Dagu Wild Thumper [2] 

 

 

 

Obr. 4 Sestava motoru Pololu 25D s kolem [2] 

 

 

 Na podvozek je pomocí distančních sloupků připojena plastová nástavba (viz. Obr. 5). 

Nástavba se skládá z desek plexiskla, které jsou připojeny přes PVC L profily pomocí 

šroubových spojů. Nástavba slouží k umístění senzorů a řídicích systémů. 

 

Obr. 5 Nástavba MR Viper [14] 
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Řídicí systém je založen na otevřené elektronické platformě Netduino, jenž využívá 

NET Micro Framework a programovací jazyk C#. Pro ovládání pohonu je využit motorový 

driver Qik 2s12v10. K orientaci vůči souřadnému systému země je využitá jednotka UMI, 

konkrétně UM7. Modul obsahuje UART port, v němž je připojený externí GPS modul 

LS20031, jenž zajišťuje lokalizaci robotu. GPS modul je kvůli rušení umístěn ve vyvýšené 

pozici (viz. Obr. 1).  

Měření vzdálenosti k překážkám zajišťují sonary SRF08. Sonary jsou připevněny 

pod úhlem 20° a do stran pomocí držáků vytištěných FDM metodou a orientovány tak, aby 

nedocházelo k odrazu signálu od země a jejich překrytí.   

Pro ovládání bez vizuálního kontaktu je na vrchní kryt Viperu připevněný 

samostatný subsystém kamery SJCAM M10 s vysílačem. Obraz je přenášen analogicky  

na 5,8 GHz. Subsystém je napájen ze stejného zdroje jako Viper. 

Zdrojem Viperu je Battery manegment systém, jenž je umístěn v podvozku 

společně s motorovým driverem, nabíjí a hlídá stav LiPo akumulátory. Sběrnice SMBus 

umožňuje komunikaci systému a poskytuje informace o stavu akumulátoru. 

Komunikace s operátorem je zprostředkována pomocí bezdrátového modelu  

XBee – PRO 868. [14] 

Schématické zapojení komponentů je znázorněno na Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Schéma zapojení komponentů [14] 
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1.2 Hardware MR Viper 

V kapitole je rozepsán hardware požití v MR Viper. V textu je uvedeno k čemu daný 

druh hardwaru slouží a jeho základní vlastnosti. Pokud bylo dostupné rozměrové schéma, 

pak je doplněno v dokumentu jako obrázek.  

1.2.1 Netduino Plus 2 

Hlavní řídící jednotka robota s řídicím systémem. Deska fungující na platformě NET 

Micro Framework. Deska obsahuje 32 –  bit mikrokontroler s vývojovým prostředím, čtyři 

sériové porty, šest PWM kanálů a 12 – bit ADC. Takt mikrokontroleru 168 MHz, interní 

paměť 384 KB a RAM 100 KB. Podpora Micro SD karty až 2 GB. Rozměry desky 71,12 

mm x 53,4 mm. [3] 

 

Obr. 7 Netduino Plus 2 [3] 
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Tab. 1 Technické parametry Netduino Plus 2 [3] 

Technické parametry 

Mikrokontroler STMicro 32 - bit 

Rychlost 168 MHz 

Interní paměť 384 KB 

RAM paměť 100 KB 

Podpora Micro SD Ano 

Vstupní napětí DC 7,5 – 9 V nebo USB napájení 

Maximální proud 25 mA na pin 

Digitální I/O 3,3 – 5 V 

 

1.2.2 Motorový driver Qik 2s12v10 

Řídící jednotka umožňuje ovládání rychlosti a směru u dvou stejnosměrných motorů. 

Vstupy RS-233 umožnují snadné zapojení motorů. Přenosová rychlost od 1200 bps 

do 115,2 kbps. Rozsah provozního napětí 6–16 V. Nepřetržitý proud pro jeden motor až 

13 A bez chladiče. [4] 

Tab. 2 Technické parametry motorového driveru [4] 

Technické parametry 

Motorové kanály 2 

Napájení 6 – 16 V 

Trvalý proud na kanál 13 A 

Přenosová rychlost 1200 bps – 115,2 kbps 
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Obr. 8 Motorový driver Qik 2s12v10 [4] 

 

 

Obr. 9 Základní rozměry řídící jednotky motoru [4]  
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1.2.3 GPS modul LS20031 

Modul v kooperaci s UMI slouží pro určení polohy robotu v prostoru. GPS modul je 

složen z 66–ti kanálového GPS čipu MT3339 a keramické antény. Obnovovací frekvence 

modulu je 10 Hz. Modul obsahuje interní dobíjecí baterii pro rychlejší spojení se satelity. 

Čas navázání spojení se satelity při studeném startu je do 32 s. Modul pracuje v rozsahu 3 

až 4,2 V. [5] 

Tab. 3 Technické parametry GPS modulu [5] 

Technické parametry 

Čip MT3339 

Pracovní napětí 3 – 4,2 V 

Kanály 66 

Studený start 32 s 

Přesnost určení polohy 3 m 

Rychlost zjišťování polohy 1 Hz až 10 Hz 

 

 

Obr. 10 GPS modul LS20031 [5] 
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Obr. 11 Rozměrové schéma GPS modulu [5] 

 

1.2.4 Sonar SRF08  

Ultrazvukový detektor překážek se sběrnicí I2C. V robotu slouží pro detekci překážek 

při autonomní jízdě robotu. Rozměry sonaru 43 x 20 x 17 mm. Napájení 5 V/15 mA, 

kmitočet 40 kHz, rozsah detekce překážek 3 cm až 11 m. Měření s vícenásobným echem, 

paměť pro prvních 16 ech. [6][5] 

Tab. 4 Technické parametry sonaru [6] 

Technické parametry 

Napájecí napětí 5 V 

Rozhraní I2C 

Měřící rozsah 6 cm až 6 m, měřící úhel 55° 

Rozlišení 1 

Odchylka 2 cm 

 

 

Obr. 12 Sonar SRF08 [7] 
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Obr. 13 Rozměrové schéma sonaru SRF08 [8] 

 

1.2.5 XBee – PRO 868  

Výkonný komunikační modul v poměru cena výkon. Modul slouží pro komunikaci 

robotu s operátorem. Využívá SRD G3 pásmo 868 MHz a má nastavitelný výstupní výkon 

1–315 mW. Modul obsahuje standartní připojení pomocí 303 V CMOS UART 

s přenosovými rychlostmi 1,2 až 230,4 Kbps. [9] 

Tab. 5 Technické parametry XBee [9] 

Technické parametry 

Napájecí napětí 3,3 V 

Rozhraní 20 x pin 

Pracovní frekvence 868 MHz 

Komunikační rozsah 
40 km při přímé viditelnosti, 

500 m v budovách 

Konektory antény RSMA 
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Obr. 14 XBee – Pro 868 [9] 

 

 

Obr. 15 Rozměrové schéma XBee – Pro 868 [9] 
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1.2.6 IMU UM7 

Senzor pro určení polohy a kurzu. Ve Viperu slouží k orientaci vůči souřadnému 

systému země. Obsahuje tříosý akcelerometr, gyroskop a magnetometr. UM7 je vybaven 

mikroprocesorem, který kombinuje data ze senzorů a pomocí EKF (Kalmanův filtr) určuje 

orientaci až 500krát za sekundu. Rozměry 27 x 26 x 605 mm, hmotnost 305 g, provozní 

napětí 4 – 5,5 V. [10] 

Tab. 6 Technické parametry IMU [10] 

Technické parametry 

Napájecí napětí 4 – 5,5 V 

Rozhraní Sériový TTL, SPI 

Napájecí proud 50 mA 

 

 

 

Obr. 16 IMU UM7 [10] 
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1.2.7 SJCAM M10 

Kamera slouží pro jízdu robotu v řízeném stavu, kdy operátor nemá vizuální kontakt 

s robotem. Kamera má rozlišením videa až 2K, stabilizací obrazu a 170° objektiv. 

Připojení přes konektory microUSB a microHDMI nacházející se skryté pod vodotěsným 

krytem na boku kamery. Rozměry 48 x 43 x 43 mm, hmotnost 68 g, podpora microSD 

paměťové karty s kapacitou až 32 GB. Na kameře se nenacházejí žádné připojovací otvory. 

Kamera se připojuje pomocí dodaného, popřípadě vyrobeného příslušenství držáků. [11] 

Tab. 7 Technické parametry kamery [11] 

Technické parametry 

Procesor Novatek 96650 

Senzor (MPx) Aptina AR0330 

Stabilizace videa Ne 

FOV 170° 

Světelnost f/2,8 

Displej 1,5“ 

Rozlišení videa 

1080p 30fps 

720p 30 fps 

VGA 60 fps 

Datový tok při 1080p 15 Mbps 

Video formát mov 

Paměťová karta Max 32 GB 

Baterie 900 mAh 

Výdrž (při Full HD) 80 min 
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Obr. 17 SJCAM M10 [11] 

1.3 Software MR Viper 

Řízení robotu je realizováno pomocí aplikace, jenž je napsána v programu Visual 

Studio 2015 pomocí objektového programování. Operátor má možnost ovládat Vipera 

přímo s ochranou proti nárazu do překážek, nebo může nastavit GPS souřadnice a spustit 

autonomní jízdu. Autonomní jízda se realizuje podle algoritmu jízdy na Obr. 18. 

 

 

Obr. 18 Algoritmus pro autonomní jízdu [14] 

 

Při přímém řízení robot kontroluje a dává znamení o případné překážce. Při 

pokračující jízdě Viper postupně zpomaluje až do zastavení před překážkou. Pokud dojde 

ke ztrátě signálu mezi robotem a operátorem po dobu delší, než jednu sekundu Viper 

zastaví a čeká na navázání signálu. 

Při autonomní jízdě se aktualizuje jízdní dráha s frekvencí 10 Hz. Frekvence 

odpovídá obnovovací frekvenci GPS modulu. Z dat IMU senzoru je určen potřebný azimut 
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jízdy k cílovým souřadnicím a aktuální orientace Viperu. Rozdílem těchto hodnot  

se následně nastavuje rychlost motorů levé a pravé strany podvozku. Viper míří přímo 

k zadaným souřadnicím. Pokud zaznamená překážku na základě dat z předních sonarů, 

robot určí, z jaké strany překážku objede. Robot považuje za dosažení cíle při přiblížení 

k zadaným souřadnicím na vzdálenost menší než 1,5 m. Následně pokračuje k dalším 

nastaveným souřadnicím. 

Řídící aplikace umožňuje výběr sériového portu pro připojení Viperu, ruční ovládání 

jízdy pomocí šipek na klávesnici, odesílání příkazů robotu. Vzdálenost k překážkám 

změřených ultrazvukem, orientaci robotu podle UMI a orientaci dle GPS zobrazuje 

aplikace na kartě Vizualizace. Na kartě Navigace může operátor plánovat jízdu Vipera 

pomocí souřadnic. Souřadnice může upravovat, přidávat a mazat. Načítat seznam 

do textových souborů, odesílat a přijímat seznamy souřadnic mezi robotem a aplikací 

a spouštět a zastavovat autonomní jízdu. [14] 

 

 

Obr. 19 Řídící aplikace (karta Vizualizace) [14] 
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Obr. 20 Řídící aplikace (karta Navigace) [14] 
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1.4 Popis stavu výchozího 3D modelu  

 Výchozí řešení 3D modelu tvoří jedna sestava, jejíž základ je model podvozku robotu. 

Podvozek je spojen pomocí osmi šroubů přes distanční sloupky s dvěma PVC L profily, 

k nimž je uchycená deska plexiskla tvořící spodní část nástavby. Na desku s profily jsou 

v přední a zadní části připevněny držáky sonarů. Dále je na tuto desku volně položeno 

Netduino, DC – DC převodník a IMU senzor s držákem. Na držáky sonarů jsou dále 

připevněny zbylé L profily. Ty společně se spojkami a závitovými tyčemi tvoří rám 

nástavby. K boku nástavby jsou připevněny dvě desky plexiskla s držáky pro boční sonary. 

K pravé boční desce je navíc připojen XBee modul s anténou. Přední část robotu kryje 

další deska plexiskla, na kterou je uchycen držák s GPS a kamera. Vrchní deska v tomto 

řešení plní pouze funkci krytu. V zadní desce jsou 3 otvory ve kterých jsou uloženy dva 

spínače a nouzový vypínač. 

 

Obr. 21 Výchozí stav podvozku 

 

 

Obr. 22 Výchozí modelový strom podvozku 
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Obr. 23 Výchozí stav držáku motoru s motorem 

 

Obr. 24 Výchozí stav 3D modelu 

 

 

Obr. 25 Ukázka stromu součástí sestavy výchozího modelu 
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1.5 Parametry aktuálního řešení  

Výpis nejdůležitějších parametrů aktuálního řešení po stránce hardwaru a konstrukce.  

1.5.1 Parametry aktuálního hardwaru robotu  

Tab. 8 Parametry hardwaru robotu 

Parametry hardwaru 

Řídící jednotka Netduino Plus 2 

Programovací jazyk C# 

Typ sonarů SRF08 

Počet sonarů 2 přední, 2 boční, 1 zadní 

Napájení sonarů 5 V/15 mA 

Rozhraní připojení sonarů I2C sběrnice 

Typ senzoru pro určení polohy a 

kurzu 
IMU UM 7 

Napájení IMU 5 V 

Rozhraní připojení IMU UART 

Typ GPS LS20031 

Rozhraní připojení GPS UART 

Typ komunikační modul XBee – PRO 868 

Napájení XBee 3,3 V 

Rozhraní připojení XBee UART 

Typ řídící jednotky motoru Qik 2s12v10 

Počet kanálu pro motory 2 

Baterie Big MaMa 

Typ baterie LiPo 

Kapacita 7000 mAh 

Typ kamery SJCAM 10 

 

Zapojení hardwaru robotu je znázorněno na Obr. 6 
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1.5.2 Parametry aktuálního konstrukčního řešení  

Tab. 9 Konstrukční parametry robotu 

Parametry konstrukce 

Rozměry  314,48 mm x 348,52 mm x 429,11 mm 

Váha 7,04 kg 

Podvozek  Dagu Wild Thumper 6WD  

Počet kol 6 

Řízení  Diferenciální  

Materiálu podvozku Hliník 

Motor Metal Gearmotor 

Počet motorů 6 

Převodový poměr 75:1 

Rám L profily 

Materiál L profilů PVC 

Počet L profilů 8 dílů vždy po 2 párech 

Materiál desek rámu PMMA 

Počet desek 4 

Držáky HW pro sonary, IMU, GPS 

Počet držáku sonarů 1 přední, 1 zadní, 2 boční  

Metoda výroby držáků FDM 3D tisk 
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1.6 Nedostatky aktuálního řešení  

Nedostatky jsou vztaženy k reálnému řešení a k výchozímu 3D modelu.  

1.6.1 Nedostatky výchozího řešení modelu: 

a) Absence členění modelů do podsestav 

b) Podvozek je realizován jako jedna součást. V daném modelu neexistují 

jednotlivé díly podvozku  

c) Nedostatečně promodelované nebo neexistující komponenty v modelu 

d) Není realizován spojovací materiál    

e) Špatné nastavení hustot a hmotností jednotlivých modelů. Důsledkem 

je nereálná hmotnost celého modelu (viz. Obr. 26). 

f) Neexistující kinematické vazby 

1.6.2 Nedostatky aktuálního řešení:  

a) Nestabilní uchycení GPS na závitových tyčích. Při jízdě dochází 

ke změnám polohy GPS a tím ke zhoršení příjmu signálu 

b) Nekrytá kabeláž mezi nástavbou robotu a GPS modulem  

c) Nevhodné uchycení jednotlivého hardwaru v nástavbě i na podvozku  

d) Absence možnosti uchycení kamery na nástavbě 

e) Nevhodné upevnění bočnic nástavby v uzavřené poloze. V aktuálním řešení 

je realizována pomocí gumiček 

f) Špatný přístup k hardwaru robotu, a to především k IMU modulu  

 

 

Obr. 26 Vypočtená hmotnost modelu  
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2 Požadavky na úpravu dokumentace a konstrukce MR 

Viper 

Požadavky na dokumentaci: 

 

o Verifikace 3D modelů dílů  

 - ověření shodnosti reálného robotu s jeho 3D modelem 

o Tvorba sestav 3D modelu robotu 

 

- pro tvorbu výkresové dokumentace 

 

o Tvorba dokumentace 

 

- výkresová dokumentace MR Viper – v programu PTC Creo 3.0  

 

Požadavky na vlastní robot: 

 

o Vytvoření 3D modelů držáků pro hardware v nástavbě  

 

- motorový driver (47,24 mm x 54,61 mm),  

- DC zdroj (20 mm x 50 mm),  

- Netduino Plus 2 (53,34 mm x 71,12 mm) 

- battery mangment (90 mm x 60 mm) 

 

o Náhrada kamery SJCAM M10 za kameru z MR ODIN – ACA1300 – 30uc 

 

- návrh držáku pro kamery SJCAM M10 za ACA1300-30uc 

  - ACA1300-30uc (29,3 mm x 29,0 mm x 29,0 mm, 80 g)  

- SJCAM M10 (48 mm x 43 mm x 43 mm, 68 g) 
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3 Postup řešení a dosažené výsledky 

V rámci bakalářské práce byl upraven a doplněn stávající 3D model MR Viper tak, aby 

odpovídal aktuálnímu reálnému stavu robotu. Z tohoto důvodu došlo k podrobnějšímu 

promodelování jednotlivých modelů a vytvoření nových modelů chybějících součástí. 

Nastavení správných hustot a materiálů modelů součástí.  Je vytvořena nová struktura 

dělení jednotlivých dílů do sestav a podsestav s ohledem na tvorbu výkresové 

dokumentace. Dále pak jsou navrhnuty a vymodelovány držáky pro hardware z důvodu 

uchopení komponentů na podvozku a v nástavbě. Je navrhnuta a vymodelována samostatná 

podsestava vrchního krytu, která slouží pro uchycení kamery ACA1300 a pevnějšího 

uchycení modulu GPS. Vrchní kryt je řešen tak, aby byl rozebíratelný z důvodu snadnější 

přepravy samotného robotu.  

3.1 Upravený 3D model aktuálního stavu 

Upravený stav 3D modelu shodný s reálným aktuálním stavem vychází z výchozího 

3D modelu. 

Upravený model byl rozdělen na dvě hlavní podsestavy, a to podsestavy podvozku 

a podsestavy nástavby. Podsestavy jsou spojeny přes distanční sloupky osmi šrouby 

s válcovou hlavou M4x10. 

 

Obr. 27 Základní rozdělení aktuálního stavu robotu 
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Obr. 28 Strom součástí aktuálního stavu robotu 

 

3.1.1 Rám podvozku 

Podsestavu podvozku tvoří rám, podsestava pohonu a podsestava kola. Rám podvozku 

tvoří pět hliníkových segmentů. Tři hliníkové segmenty slouží pro uchycení podsestavy 

pohonu (viz. Obr. 29). Zbylé dva segmenty jsou využity jako držáky baterií (viz. Obr. 30). 

Samotné profily zůstaly zachovány z původního modelu diplomové práce pana Martina 

Macháčka.  

 

 

Obr. 29 Hliníkový segment držáku kola 
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Obr. 30 Hliníkový segment držáku baterie 

 

Do 3D modelu rámu podvozku byly doplněny tři plastové vložky, které vymezují 

vzdálenost mezi jednotlivými hliníkovými segmenty. Vložka (viz. Obr. 31) byla 

vymodelována a má rozměry 49 mm x 5 mm x 29 mm, je v ní vyvrtáno devět otvorů 

o průměru 4 mm. Rozteč děr odpovídá rozteči otvorů na hliníkových segmentech. Dále byl 

nastaven správný materiál hliníkových segmentů. Profily jsou k sobě spojeny přes vložku 

vždy dvěma šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem M4x14 a maticí. 

 

Obr. 31 Vložka 
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Obr. 32 Rám podvozku 

 

Na každý hliníkový segment držáku kola byly následně připevněny pomocí čtyř vrutů 

vždy dvě sestavy upravených podsestav pohonů s podsestavou kola (viz. Obr. 33).  

 

 

Obr. 33 Sestava držáku kola s podsestavou držáku motoru a kola 

 

Úprava podsestavy pohonu spočívala v podrobnějším vymodelování držáku motoru. 

Držák je nyní složen ze tří částí. Samotného držáku a dvou bočních krytů. Nejprve byl 
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vymodelován základní tvar držáku, a to dvou válců, které jsou na sebe kolmé. V držáku 

byly vytvořeny otvory pro uložení odpružení, drážka pro svěrný spoj a plošiny  

pro spojovací materiál s tvarovaným šestihranným otvorem pro matici. Svěrný spoj 

je sevřen pomocí šroubu M4x12 s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem a maticí. 

 

Obr. 34 Držák motoru 

 

 

Obr. 35 Boční kryt 

 

Odnímatelné boční kryty slouží pro snadnější manipulaci s motorem a uchycení 

podsestavy v rámu podvozku. Model motoru v držáku byl převzat od výrobce Pololu. 
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Obr. 36 Sestava držáku motoru, bočnic a motoru 

 

Upravená podsestava kola zůstala zachována. V původním modelu byly však 

provedeny změny v hustotách tak, aby odpovídaly skutečnosti. Dále se upravila sestava 

disku s maticí a byl doplněn spojovací materiál. 

 

 

Obr. 37 Sestava kola 

 

Spojení podsestavy pohonu a podsestavy kola je realizováno pomocí šroubu 

s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4x8 v matici kola (viz. Obr. 33).  
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 Na poslední segment podvozku byla přilepena podkladová deska plexiskla. Pomocí již 

přichystaných závitových děr byla do této desky upevněna dvěma šrouby s válcovou 

hlavou a vnitřním šestihranem M3x6 řídící jednotka motorů. Provedené změny na řídící 

jednotce motorů zahrnovaly úpravy hustot.  

Na prostřední segment rámu byl pomocí čtyř šroubů s půlkulatou hlavou a vnitřním 

šestihranem M4x10 a distančních sloupků uchycen vymodelovaný battery managment. 

Battery managment tvoří deska o rozměrech 90 mm x 60 mm x 1,6 mm se čtyřmi dírami 

o průměru 4 mm pro jeho uchycení a čtyři svorky pro uchycení drátů.  

 

Obr. 38 Battery managment 

 

 

Obr. 39 Umístění elektroniky na podvozku 
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Následně při skládání sestavy podvozku byly vytvořené rotační kinematické vazby 

na ose hřídele motoru a na ose upevnění držáků motorů v rámu s rozsahem ± 20°. 

 

Obr. 40 Pohled na podvozek s ukázkou kinematických vazeb 
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3.1.2 Nástavba podvozku 

Podsestava nástavby je tvořena podsestavou rámu, dvou podsestav boků, deskami 

plexiskla a elektronikou robotu. Základ podsestavy nástavby tvoří deska z plexiskla 

o hlavních rozměrech 408 mm x 115 mm s otvorem o průměru 15 mm pro kabeláž 

k subsystému podvozku. Na tuto desku jsou z boku připevněny dva základní PVC L 

profily, ke kterým jsou ze spodu připevněny na každé straně 4 distanční sloupky. Deska 

s L profily a distančními sloupky jsou k sobě spojeny pomocí osmi šroubů s válcovou 

hlavou M4x10.  Dále je na této desce umístěno Netduino Plus 2 a DC – DC převodník. 

Podsestava rámu nástavby je tvořena třemi páry PVC L profilů, dvěma páry 3D tiskem 

vytvořených spojek profilů a dvěma závitovými tyčemi sloužícími pro zpevnění 

konstrukce. Součástí rámu byly převzaty z výchozího modelu. Upraveny byly hustoty, 

aby hmotnost modelu odpovídala skutečnosti. Do rámu byl následně doplněn spojovací 

materiál, který tvoří šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M3x8. 

 

Obr. 41 Rám nástavby 

 

Boky nástavby tvoří desky plexiskla kopírující tvar rámu. Na tyto boky jsou pomocí 

dvou šroubů s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M3x6 připevněni panty, jenž 

realizují upevnění boků k základním L profilům. Panty byly promodelovány tak, 

aby u nich bylo možno realizovat kinematické vazby. V obou bocích byly vytvořeny 

otvory pro sonary a upevněny pomocí šroubů držáky těchto sonarů. Pravý bok pak byl 

navíc rozšířen o otvor pro XBee modul s anténou.  
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Obr. 42 Sestava boku nástavby 

 

Jako další bylo na rám uchyceno zbylé krytování desek plexiskla. Přední, vrchní 

a zadní díl plexiskla zůstal bez tvarové změny. Na deskách plexiskla byly upraveny pozice 

připojovacích děr pro uchycení desek na rámu nástavby robotu. Na vrchní desce byly dále 

doplněny dvě závitové díry M3, které slouží pro uchycení držáku IMU senzoru. Další díra 

o průměru 15 mm slouží pro kabeláž k GPS. Poslední dvě díry o průměru 3 mm slouží 

pro uchycení dvou závitových tyčí, na které je následně umístěn držák GPS. 

 

Obr. 43 Sestava nástavby 
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3.2 Návrh úprav pro aktuální stav 3D modelu 

Úprava spočívala ve vytvoření 3D modelů držáků pro hardware systému tak, aby bylo 

realizováno upevnění hardwaru v nástavbě a na podvozku. Dále byl tvořen vrchní kryt 

nástavby s ohledem na upevnění kamery a GPS modulu. V původním řešení docházelo při 

jízdě ke kmitání držáku GPS a tím k zhoršení příjmu. Všechny držáky jsou vytvořeny tak, 

aby byly vyrobitelné metodou 3D tisku.  

Držák pro Netduino Plus 2 vychází z hlavních rozměrů desky a rozmístění otvorů 

pro uchycení. Základ tvoří kvádr o rozměrech 59 mm x 75 mm x 7 mm do kterého je 

vytvořen otvor o rozměrech 55 mm x 71 mm a hloubce 5 mm. Dno a bočnice držáku jsou 

pak 2 mm silné. Zadní bočnice je snížena o 1 mm na délce 45 mm z důvodu připojovacích 

konektorů. Na vnějších stranách držáků jsou umístěny čtyři úchyty s dírami pro uchycení 

držáku v nástavbě. Díry mají průměr 3 mm a mají válcové zahloubení o průměru 6 mm 

a hloubce 4 mm. Netduino je posazeno na čtyřech plošinkách o rozměrech 10 mm x 8 mm 

x 3 mm. V původní verzi jsem se rozhodl pro vytvoření třech průchozích závitových děr 

M3 v předních dvou plošinkách a zadní pravé plošince (viz. Obr. 44) pro uchycení 

Netduina. Avšak u třetí díry na desce Netduina není dostatek místa pro hlavičku šroubu. 

Proto jsem musel desku uchytit jen na dvou šroubech a třetí díra v modelu byla odebrána. 

Největší rozměry držáku pak jsou 77 mm x 75 mm x 7 mm a váha držáku činí 14,2 g. 

Sestava držáku s Netduinem a spojovacím materiálem s nevodivými podložkami (viz. Obr. 

45).   

 

 

Obr. 44 Držák Netduino Plus 2 
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Obr. 45 Sestava držáku s Netduinem Plus 2 

 

Držák DC – DC byl navrhnut bez šroubového spojení, neboť v převodníku neexistují 

žádné otvory pro realizaci tohoto spojení. Základ držáku tvoří kvádr o rozměrech 55 mm x 

23 mm x 2 mm. U kratších stran jsou umístěny úchyty sloužící k upevnění držáku 

v nástavbě. Úchyty jsou 7 mm vysoké a je v nich vytvořena válcová díra o průměru 3 mm 

a válcové zahloubení má průměr 6 mm a hloubka zahloubení je 4 mm. Na delších stranách 

jsou pak úchyty tvaru L sloužící k upevnění převodníku v držáku. Největší rozměry držáku 

71 mm x 23 mm x 7 mm a váha držáku činní 3,6 g.  

 

 

Obr. 46 Držák DC – DC převodníku 
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Obr. 47 Držák v sestavě s DC – DC převodníkem 

 

Držák battery managmentu tvoří kvádr o rozměrech 93 mm x 63 mm x 1 mm. Na tento 

kvádr jsou po obvodu vytvořeny bočnice o tloušťce 1 mm a výšce 5 mm. Na dně v rozích 

držáku jsou čtyři plošinky o rozměrech 10 mm x 10 mm x 3 mm v nichž jsou vytvořeny 

průchozí závitové díry M4. Tyto díry slouží pro uchycení držáku na hliníkový segment 

držáku kola a zároveň slouží pro uchycení samotného battery managmentu v držáku. Váha 

držáku činní 11,8 g.  

 

Obr. 48 Držák battery managmentu 
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Obr. 49 Držák v sestavě s battery managmentem 

 

Držák řídící jednotky motoru v základu tvoří kvádr 59,5 mm x 52 mm x 10 mm. 

V takto připraveném kvádru je vytvořen otvor o rozměrech 56 mm x 49 mm do hloubky 

9 mm. Na dně v každém rohu se nachází plošinka o rozměrech 8 mm x 8 mm a výšce 

4 mm. V těchto plošinkách se nachází čtyři průchozí závitové díry M3, které slouží pro 

uchycení řídící jednotky motorů. Na krajích delších stran držáku jsou dva úchyty 

s válcovými dírami o průměru 4 mm s průměrem válcového zahloubení 7,5 mm 

a hloubkou 4 mm. Úchyty slouží pro uchycení držáku do hliníkového segmentu držáku 

kola. Celkový rozměr držáku pak činní 59,5 mm x 69,5 mm x 10 mm a váha držáku 

je 8,4 g.  

 

Obr. 50 Držák řídící jednotky motorů 
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Obr. 51 Držák v sestavě s řídící jednotkou motorů 

 

Držák baterií je plastový díl, který je v páru zasezen do hliníkového segmentu držáků 

baterii a plní funkci vymezení polohy baterie v držáku. Držák baterií je tvořen kvádrem 

64 mm x 20 mm x 27 mm. Do tohoto kvádru je vytvořen otvor o rozměrech 44 mm 

x 18 mm do hloubky 25 mm. Zadní dvě vnitřní hrany jsou zaobleny poloměrem R3. 

V bočních stranách je vytvořena neprůchozí závitová díra M3 do hloubky 6 mm.  Váha 

držáku je 1,6 g.  

 

Obr. 52 Držák baterie 
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Obr. 53 Sestava hliníkového segmentu s držákem baterií a samotnou baterií 
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Vrchní kryt je složen ze dvou hlavních částí, základní desky a držáku GPS. A dále pak 

ze tří krytů, krytu kamery, zadního krytu držáku GPS a krytu samotného GPS. Nástavba je 

řešená jako zcela rozebíratelná pomocí šroubového spojení z důvodu snadnějšího převozu 

samotného robotu, neboť držák značně navyšuje celkovou výšku robotu. 

 

Obr. 54 Rozklad sestavy vrchního krytu  

 

Základní deska má obdélníkový tvar 112 mm x 100 mm s tloušťkou 3 mm. Deska 

vychází z původního plexisklového krytu a slouží jako základ pro vrchní kryt. V přední 

části krytu při delší straně se nachází plošina pro kameru. Plošina má rozměry 30 mm x 

29 mm x 6 mm. Na vrchní straně plošiny jsou vytvořeny tři průchozí díry o průměru 3 mm 

sloužící pro uchycení kamery na plošinu. Z každého boku této plošiny je vytvořena 

závitová díra M3 s hloubkou závitu 6 mm. Tyto díry slouží pro uchycení krytu kamery 

k základní desce. Na kratších stranách desky uprostřed je vytvořen držák, který drží 

bočnice. Držák je 20 mm dlouhý a má tvar háčku. V zadní části krytu při delší straně 

se nachází otvor o největších rozměrech 21,5 mm x 33 mm. Otvor je určen pro kabeláž 

a zadní kryt držáku GPS. Na bocích tohoto otvoru jsou po každé straně umístěny dva 

držáky. Delší držák o rozměrech 12 mm x 6 mm x 6 mm slouží pro uchycení držáku GPS 

a krytu kamery. Pro tento účel jsou v držáku vytvořeny dvě průchozí díry M3. Díry mají 
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osu kolmou k delší straně základní desky. Kratší držák o rozměrech 6 mm x 6 mm x 6 mm 

slouží pro uchycení držáku GPS a jeho zadního krytu. V držáku je vytvořena průchozí 

závitová díra M3 s osou kolmou na kratší stranu základní desky. Mezi plošinou pro kameru 

a otvorem pro kabeláž jsou umístěny dvě závitové díry M1,6 s délkou závitu 3 mm. Tyto 

díry slouží pro uchyceni IMU modulu, který je umístěn na spodní straně základní desky. 

Poslední otvory na desce jsou dvě díry o průměru 3 mm nacházející se na každé z kratších 

stran základní desky. Tyto díry slouží pro uchycení celé sestavy vrchního krytu 

na nástavbu robotu. Celkové rozměry desky jsou 112 mm x 100 mm x 9 mm a hmotnost 

činní 41,8 g.  

 

Obr. 55 Základní deska vrchního krytu 

 

Držák GPS je tvořen čtyřmi čtvercovými sloupy 6 mm x 6 mm jenž jsou 88 mm 

vysoké. Přední dva sloupy jsou od sebe vzdáleny (vnitřní strany) 29 mm. Mezi sloupy 

se nachází přední stěna s tloušťkou 1,5 mm a slouží pro ochranu vnitřní kabeláže. Tato 

stěna začíná ve výšce 35 mm od základny a tím tvoří mezi sloupy otvor pro kabeláž 

kamery. V těchto sloupech ve výšce 6 mm od základny je vytvořená průchozí závitová díra 

M3 s osou rovnoběžnou s přední stěnou. Díry slouží pro realizaci šroubového spojení 

základní desky a držáku GPS. Zadní dva sloupy jsou od předních vzdáleny (vnitřní strany) 

11,5 mm a od sebe jsou vzdáleny (vnitřní strany) 17 mm. Mezi předními a zadními sloupy 

jsou boční stěny o tloušťce 2 mm, které chrání vnitřní kabeláž. V zadních sloupech jsou 

vytvořeny vždy dvě průchozí závitové díry M3 s osou rovnoběžnou s bočními stěnami. 

Spodní díry jsou umístěny ve výšce 6 mm od základny a slouží pro uchycení držáku GPS 

k základní desce a k uchycení zadního krytu držáku GPS. Vrchní díry jsou umístěny 

ve výšce 80 mm od základy a slouží pouze pro upevnění zadního krytu. Na vrcholu sloupů 
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je umístěno těleso držáku pro uchycení GPS tak, že vnější strana předních sloupů 

je souběžná s vnější přední stranou držáku a zadní sloupy se nacházejí ve středu tohoto 

držáku. Těleso držáku tvoří kvádr 35 mm x 35 mm x 12 mm. Do kvádru je vytvořen otvor 

o největších rozměrech 32,2 mm x 31 mm do hloubky 10 mm. V každém rohu je plošinka 

o rozměrech 4,5 mm x 4,5 mm a výšce 3 mm, jenž slouží pro uložení GPS modulu. 

V plošince je vytvořena závitová díra M1,6 s hloubkou závitu 3 mm. V přední části otvoru 

je vytvořen menší průchozí otvor o rozměrech 14 mm x 5 mm, sloužící pro kabeláž k GPS 

modulu. Na boku tělesa jsou čtyři úchyty o rozměru 6 mm x 3 mm x 12 mm. V každém 

úchytu je závitová díra M3 s hloubkou závitu 6 mm. Tyto úchyty slouží pro připojení krytu 

GPS k držáku GPS. 

 

Obr. 56 Držák GPS 

 

Zadní kryt držáku GPS tvoří deska o rozměrech 91 mm x 31 mm x 1,5 mm. V desce 

jsou čtyři otvory o průměru 3 mm pomocí nichž se realizuje spojení zadního krytu 

s držákem GPS. Odnímatelný kryt plní ochranu vnitřní kabeláže a zlepšuje přístup 

ke kabeláži.  
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Obr. 57 Zadní kryt držáku GPS 

 

Kryt GPS je tvořena tvarovanou deskou plexiskla, která kopíruje tvar tělesa držáku 

GPS a slouží pro ochranu modulu GPS. Kryt má rozměry 45 mm x 41 mm x 2 mm a jsou 

v něm čtyři díry o průměru 3 mm sloužící pro uchycení krytu na držáku GPS.  

 

Obr. 58 Kryt GPS (kryt je takto zbarven pro názornost) 

 

Kryt kamery slouží pro ochranu kabeláže kamery. Má tvar U, kdy základna je dlouhá 

33 mm a dvě ramena mají délku 37 mm. Celý kryt má délku 66 mm. V krytu jsou 

vytvořeny 4 díry (po dvou na každé straně) o průměru 3 mm.  
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3.3 3D model navrženého řešení  

Navržený 3D model (viz. Obr. 59) obsahuje nástavbu, která slouží jako držák kamery, 

IMU modelu a především GPS modulu. GPS modul je díky držáku stabilnější než 

na předchozím řešení při upevnění na dvou závitových tyčích. Dále jsou na podvozek (viz. 

Obr. 60) přidány dvě sestavy držáku s HW komponenty. Řídící jednotka motorů 

je umístěna na zadním hliníkovém segmentu držáku kola a uchycení je realizováno pomocí 

úchytů na držáku. Držák battery managmentu je uchycen na prostředním segmentu držáku 

kola přímo, neboť rozteče děr na desce battery managmentu odpovídají rozteči děr 

na segmentu. V nástavbě (viz. Obr. 61) jsou pak v držácích uchyceny DC – DC převodník 

a Netduino Plus 2. Uchycení je realizováno přes úchyty držáků pomocí šroubů s válcovou 

hlavou a vnitřním šestihranem k základní desce plexiskla.  

 

Obr. 59 Sestava upraveného 3D modelu robotu 
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Obr. 60 Upravená podsestava podvozku 

 

Obr. 61 Upravená podsestava nástavby 
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3.4 Parametry upraveného robotu  

Parametry v rámci hardwaru a jeho zapojení zůstaly nezměněny, neboť jejich změna 

nebyla cílem bakalářské práce.  

Tab. 10 Parametry upraveného modelu 

Parametry konstrukce 

Rozměry 314,48 mm x 338,3 mm x 429,11 mm 

Váha 7,38 kg 

Podvozek  Dagu Wild Thumper 6WD  

Počet kol 6 

Řízení  Diferenciální  

Materiálu podvozku Hliník 

Motor Metal Gearmotor 

Počet motorů 6 

Převodový poměr 75:1 

Rám L profily 

Materiál L profilů PVC 

Počet L profilů 8 dílů vždy po 2 párech 

Materiál desek rámu PMMA 

Počet desek 3 

Stávající držáky HW pro sonary 

Počet držáku sonarů 1 přední, 1 zadní, 2 boční  

Metoda výroby držáků FDM 3D tisk 

Navržené držáky 
Pro řídící jednotku motorů, battery managment, 

Netduino Plus 2, DC -DC převodník, 

Materiál ABS 

Metoda výroby držáků FDM 3D tisk 

Navržená nástavba pro kameru, IMU a GPS 

Komponenty nástavby 
základní deska, držák GPS, zadní kryt držáku GPS, 

kryt GPS  
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Materiál ABS 

Metoda výroby  FDM 3D tisk 

Hmotnost nástavby  

(s komponenty) 
233,8 g 
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4 Možné postupy zlepšování MR Viper 

Mezi možné další zlepšení MR Viper patří především úprava přístupu k hardwaru 

robotu. A to konkrétně přístup k IMU modulu, který je nyní uchycen ze spodu na 

podsestavě vrchního krytu pomocí dvou šroubů M2 s válcovou hlavou a vnitřním 

šestihranem.  

Další možný postup úpravy je v rámci použitých materiálu rámu nástavby. Stávající 

rám tvoří L profily, které jsou odolné vůči vlivům prostředí, ale jejich pevnost by při 

dalším zatěžování rámu nemusela již dále vyhovovat.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést revizi a doplnění stávající dokumentace k MR 

Viper a navrhnout držáky HW komponent.  

Na základě rešerše a analýzy současného reálného stavu a výchozího 3D modelu byly 

specifikovány nedostatky těchto řešení a specifikován požadavkový list. Na tomto základě 

byla nejprve provedena aktualizace výchozího 3D modelu tak, aby bylo možné vytvořit 

technickou dokumentaci robotu. Nejprve byl robot rozdělen na dvě samostatné podsestavy, 

a to podsestavy podvozku a podsestavy nástavby. Došlo k podrobnějšímu promodelovaní 

součástí podvozku a doplnění chybějících součástí podvozku. Na nástavbě byly provedeny 

změny především v úpravě polohy děr pro uchycení desek plexiskla k rámu nástavby, 

pantů a vrchního krytu, do kterého byly doplnění otvory pro uchycení GPS a IMU modulů. 

U těchto modulů byla změněna poloha tak, aby odpovídala reálnému provedení. GPS byla 

upevněna na dvě závitové tyče a IMU modul na vrchní kryt. Dále došlo k doplnění 

spojovacího materiálu a k úpravě hustot jednotlivých součástí tak, aby celková hmotnost 

robotu odpovídala co nejblíže skutečnosti.  

Po upravení výchozího modelu byla následně provedena modifikace upevnění 

jednotlivých komponent HW. Byly vytvořeny jednotlivé držáky, které nyní zajišťují 

stabilní polohu komponent v nástavbě robotu a vhodnější uchopení komponentů na 

podvozku robotu. Dále byl proveden návrh úpravy vrchního krytu tak, aby bylo možné 

uchycení kamery ACA1300-30uc a její krytování. Další funkcí vrchního krytu je 

stabilnější uchycení GPS modulu a krytování kabeláže z důvodu její ochrany.  

Jednotlivé držáky a vrchní kryt byly doplněny do výsledné dokumentace robotu. Byly 

vytvořeny sestavné výkresy MR Viper a vrchního krytu.  
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