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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

BADAL, J. Senzorický modul pro modulární podvozek: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016, 51str, Vedoucí 

Bobovský, Z. 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem senzorického modulu určeného pro modulární 

podvozek navrhovaný školou v rámci projektu Studentské Grantové Soutěže (SGS). 

Úkolem senzorického modulu je snímání prostoru v okolí podvozku, detekce překážek a 

měření vzdálenosti překážky od podvozku. Data získaná senzory na hlavě jsou následně 

posílána přes spojovací člen s kontakty do řídicího počítače umístěného na podvozku, 

který je zpracuje a prostřednictvím bezdrátového spojení na počítač operátora, který na 

jejich základě pošle příkazy. Součástí diplomové práce je také návrh jednoduchého řídícího 

programu, který na základě příkazů operátora ovládá pohony stupňů volnosti tak, aby 

senzor modulu směřoval do požadované oblasti.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS  

BADAL, J. Sensor Module for a Modular Chassis: Master Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Robotics, 2016, 51str, Thesis head: Bobovský, Z. 

 

This Master Thessis deals with proposal of Sensor Module designed for Modular Chassis 

proposed school in the framework of the Student Grant Competition (SGC) project. The 

task of the sensory module is sensing the ambient space around the chassis, detection of 

obstacles and measuring the distance obstacle from the chassis. Data from sensors on the 

head are then sent through a connector with contacts to the control computer located on the 

chassis, which is processed and through a wireless connection to the computer operator, 

who based on them will send commands. Part of the thesis is also a proposal of a simple 

control program, which on the basis of command from the operator controls the actuators 

of degrees of freedom so that the sensor module is pointing to the desired area.  
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Použité značení 

Označení: Jednotka:  Veličina: 

B   [mm]   Šířka ozubeného řemene 

C   [mm]   Osová vzdálenost 

C0   [kN]   Statická únosnost ložiska  

Cd   [kN]   Dynamická únosnost ložiska 

C‘   [mm]   Doporučená osová vzdálenost 

Dp   [mm]   Výpočtový průměr řemenice 

F1   [N]    Síla v zatížené větvi řemene 

F2   [N]    Síla v odlehčené větvi řemene 

Fa   [N]    Axiální síla působící v ose rotace 

Fo   [N]    Předpětí řemene 

Fr   [N]    Celková radiální síla na hřídel 

Fu   [N]    Tahová síla 

I   [mA]   Proud motoru pro rotaci 

L10   [10
6
 otáček]  Životnost ložiska 

Lw   [mm]   Délka řemene 

M   [Nm]   Krouticí moment 

Mmax  [Nm]   Maximální moment pro rotaci 

Mp   [Nm]   Potřebný moment pohonu rotace 

P   [mm]   Rozteč zubů řemene 

P0   [N]    Statické zatížení ložiska 

Pm   [W]    Výkon potřebný pro rotaci 
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Pr   [N]    Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

U   [V]    Napětí motoru pro rotaci 

X   [-]    Součinitel radiálního zatížení ložiska 

Y   [-]    Součinitel axiálního zatížení ložiska 

g   [m/s
2
]   Gravitační zrychlení 

mh   [kg]   Hmotnost naklápěné části modulu 

mr   [kg]   Hmotnost rotující části modulu 

n   [min
-1

]   Otáčky motoru pro rotaci 

nt   [min
-1

]   Otáčky točny se senzorem 

np   [min
-1

]   Potřebné otáčky pohonu rotace 

s0   [-]    Koeficient statické bezpečnosti ložiska 

u   [%]    Účinnost motoru pro rotaci 

z1   [-]    Počet zubů malé ozubené řemenice 

z2   [-]    Počet zubů velké ozubené řemenice 

ε   [rad/s
2
]   Úhlové zrychlení rotace 

π   [-]    Ludolfovo číslo 

ω   [rad/s]   Úhlová rychlost rotace  
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1. ÚVOD 

 Škola navrhuje v rámci projektu modulární podvozek mobilního robotu. V rámci 

tohoto projektu již byly navrženy některé z modulů potřebných pro konstrukci a funkci 

modulárního podvozku. Mezi moduly potřebné pro funkci robotu patří moduly s bateriemi, 

pohonné moduly s motory pro pohánění kol, moduly se senzory pro snímání okolního 

prostředí, moduly obsahující elektroniky pro zpracovávání dat a pro řízení robotu a také 

moduly, které mají pouze spojovací funkci. 

 V rámci této diplomové práce se zaměřuje na návrh senzorického modulu pro tento 

modulární podvozek. Aby tak mohlo být učiněno, je třeba vyhledat existující senzory, 

které by bylo možné použít pro sledování prostoru kolem podvozku. Až bude provedena 

rešerše použitelných senzorů, bude navržena konstrukce modulu s využitím vyhledaných 

senzorů. 

 Součástí práce je také jednoduchý program v jazyce C# vytvořený pro přijímání dat 

z hlavního řídícího počítače jejich převod na požadovanou polohu pohonů stupňů volnosti. 

Po zpracování dat program posílá údaje o požadované poloze pohonům, které nastaví 

požadovaný úhel. 
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2. REŠERŠE 

 Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na sumarizaci výsledků procesu hledání co 

nejširšího spektra senzorů, pohonů, další elektroniky a jiných důležitých konstrukčních 

prvků. Důležitým kritériem pro hledání těchto součástí je možnost zakoupit je jako hotový 

výrobek, který se následně zakomponuje do navrženého modulu tak jak je, nebo jen 

s minimálními úpravami. 

 

2.1 Senzory 

Tato podkapitola rešerše je shrnutím výsledků vyhledávání elektroniky v oblasti 

různých druhů senzorů a kamer pro snímání obrazu a parametrů prostoru okolo podvozku. 

Důležité parametry vyhledávaných senzorů jsou jejich rozměry, prostor, jež jsou schopny 

pokrýt, napájení a způsob snímání prostoru. 

 

ZED 3D kamera 

 Senzor ZED 3D od firmy Stereolabs je složen ze dvou kamer pro stereovizní snímání 

obrazu. Porovnáváním pixelů z obrazů kamer je pak vypočítávána vzdálenost bodů a 

vytváří 3D zobrazení snímaného prostoru. Vzhled toho to senzoru je na obrázku 1. Na 

obrázku 2 jsou zakótovány vnější rozměry senzoru, vzdálenost kamer a závit sloužící 

k upevnění senzoru na stativ či jiné montážní prvky. Základní parametry tohoto snímače 

jsou vypsány v tabulce 1 a v tabulce 2 jsou možná nastavení rozlišení a rychlosti snímání 

senzoru. 

 

Obrázek 1 ZED 3D 
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Obrázek 2 Rozměry senzoru ZED 3D 

 

Tabulka 1 Výpis parametrů ZED 3D 

Napájení Dosah 

M 

Rozhraní Záběr 

° 

Hloubkový formát Hmotnost 

g 

5 V 380 mA 1,5 – 20 USB 3.0 110 32bit OpenCV 159 
 

 

Tabulka 2 Možná nastavení rozlišení 

Mód FPS Rozlišení 

2.2K 15 4416 x 1242 

1080p 30 3840 x 1080 

720p 60 2560 x 720 

VGA 120 1280 x 480 

  

 V tabulce 3 jsou vypsány požadavky na PC, potřebné pro bezproblémový chod 

senzoru ZED 3D, které doporučuje výrobce.  

Tabulka 3 Doporučené požadavky senzoru 

Procesor Dual-Core 2,3 GHz a víc 

RAM 4GB 

Grafická karta Nvidia GPU 1GB 

Programovací jazyk C++ 
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ASUS Xtion PRO Live 

 Senzor pracující na principu snímání infračervené mřížky, který vyhodnocuje 

vzdálenosti na základě deformace této mřížky. Pro lepší rozpoznávání je rovněž vybaven 

RGB snímačem. Na senzoru je také osazena dvojice mikrofonů pro stereofonní záznam 

zvuku Vzhled tohoto senzoru je ukázán na obrázku 3. Základní parametry senzoru jsou 

vypsány v tabulce 4 a v tabulce 5 jsou jeho možná rozlišení. 

 

Obrázek 3 ASUS Xtion PRO Live 

 

Tabulka 4 Výpis parametrů ASUS Xtion PRO Live 

Příkon 

W 

Dosah 

m 

Rozměry 

mm 
Rozhraní 

Záběr     

° h,v,d 

2,5 0,8-3,5 180 x 35 x 50 USB 2.0 58,45,70 
 

 

 

Tabulka 5 Možná nastavení rozlišení 

Mód FPS Rozlišení 

VGA 30 640 x 480 

QVGA 60 320 x 240 

 

  

Hokuyo 

 Senzory Hokuyo snímají rovinnou plochu pomocí laserového paprsku a měření času 

od vyslání k zachycení po odrazu od předmětu. Některá provedení laserových skenerů 

Hokuyo jsou vyobrazeny na obrázku 4. Aby bylo možné snímat 3D prostor těmito senzory, 
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musí se snímače neustále naklápět. Přehled parametrů některých senzorů Hokuyo je 

v tabulce 6 

 

Obrázek 4 Několik typů laserových skenerů Hokuyo 

           

Tabulka 6 Výpis parametrů několika typů senzorů Hokuyo 

TYP 
URG-04LX-

UG01 
URG-04LX UTM-30LX UST-10LX UST-20LX 

Napájení V 5 5 12 12/24 12/24 

Proud A  0,5-0,8 0,7-1 0,15-0,45 0,15-0,45 

Dosah m 0,02-5,6 0,06-4,095 0,1-30 (60) 0,06-10 0,06-20 

Rozhraní USB USB, RS-232 USB Ethernet Ethernet 

Hmotnost g 160 160 370 130 130 

Záběr ° 240 240 270 270 270 
 

 

  

Ultrazvuk 

 Senzory pracující na principu měření času, který potřebuje akustický signál vyslaný 

senzorem pro odražení od překážky a návrat zpět k sensoru. Tyto senzory ale poskytují 

pouze přibližnou polohu a vzdálenost překážky. Ultrazvukové senzory jsou vyráběny 

v mnoha provedeních. Některá z možných typů jsou zobrazeny na obrázcích 5 a 6. 

V tabulce 7 jsou vypsány základní parametry sonarů vyráběných pod označení SRF. 

Parametry sonarů firmy maxSonar jsou pak v tabulce 8.  
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Obrázek 5 Některá z provedení senzorů SRF 

 

Tabulka 7 Parametry několika senzorů SRF 

TYP SRF01 SRF02 SRF05 SRF08 SRF10 

Napájení V 3,3-10 5 5 5 5 

Proud mA 25 4 30 15 15 

Dosah m 0-6 0,16-6 0,01-4 0,03-6 0,06-6 

Rozhraní TTL I2C USB I2C I2C 

Frekvence kHz 40 40 40 40 40 

Rozměry mm 16x20 24x20x17 43x20x16 43x20x16 32x15x10 
 

 

 

Obrázek 6 Ultrazvukové senzory maxSonar 

 

Tabulka 8 Parametry senzorů maxSonar 

TYP 
XL-MaxSonar-

WR (IP-67) 

LV-maxSonar-

EZ0 

Napájení V 3-5,5 2,5-5,5 

Proud mA 3,4-(50 – 100) 2 

Dosah m 0-7,65(10) 0,15-6,45 

Rozhraní RS-232 RS-232 

Frekvence kHz 42 42 
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Kamera TP-936WIR-WC 

 Tato analogová bezpečnostní kamera se snímáním barevného obrazu je určena 

především pro venkovní použití. Aby mohla snímat i v noci a za snížené viditelnosti je 

vybavena IR LED pro přisvícení. Vzhled kamery je vyobrazen na obrázku 7. Výčet 

nejdůležitějších parametrů kamery je v tabulce 9. Výrobce však v parametrech této kamery 

neuvádí, v jakém zorném poli kamera snímá. 

 

Obrázek 7 Kamera TP-936WIR-WC 

  

Tabulka 9 Parametry kamery TP-936WIR-WC 
 

Napájení 
Dosah 

(efekt.) 
Rozlišení 

Rozměry 

mm 
Rozhraní 

Hmotnost 

g 

12V 150mA 15m 512 x 492 ∅52 x 71 Analog BNC 410 

 

 

2.2 Pohony 

V této podkapitole je pozornost zaměřena na pohony, které by bylo možné použít pro 

pohon jednotlivých stupňů volnosti, kolem kterých se může modul pohybovat tak, aby 

pokryl co největší část okolí robotu. Pro případ, že není pohon vybaven vlastním snímačem 

polohy, je část podkapitoly věnována také snímačům natočení kolem os. 

 

Servopohony 

 Do této sekce patří především široké spektrum servomotorů určených pro modeláře, 

malé roboty, ale také výkonné servomotory pro průmyslové roboty. Tento typ pohonů je 

vybaven vlastním snímáním aktuální polohy. Od konstrukce a oblasti využití se pak odvíjí 
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rychlost, přesnost a síla serv. Modelářská serva se vyznačují rychlostí natočení o 60° 

v řádu jednotek ms, ale mají rozsah pohybu omezen dle typu na 120° – 180° s přesností 

polohování dle typu 1° - 2°. Oproti modelářským servům mají servomotory pro robotické 

hračky a vyukové roboty nižší rychlost pohybu, jejich rozsah přesného polohování je dle 

typu 300° - 360°s přesností desetin až tisícin stupně. Vzhledem k velkému množství 

výrobců a jejich širokému sortimentu různých servomotorů uvádím v tabulce 10 parametry 

několika zástupců servomotorů pro zdůraznění, v jak širokém rozsahu hodnot jednotlivých 

parametrů se vyrábějí. Na obrázku 8 je ukázáno několik konstrukčních řešení vyráběných 

servomotorů. 

 

Obrázek 8 Několik provedení servomotorů 

Tabulka 10 Parametry vybraných servomotorů 

Typ serva 

Parametr 

Hitec 

HS-5805 MG 

Dynamixel 

AX-12A 

Hitec 

HS-125 MG 

Rozměry 

[mm] 
66 x 30 x 57,6 32 x 50 x 40 30 x 10 x 34 

Hmotnost 

[g] 
197 54,6 24 

Napájení 6 [V] 
12 [V] 

900 [mA] 
6 [V] 

Síla 

[Nm] 
2,42 1,5 0,34 

Rychlost 

[°/s] 
429 354 461 
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DC motory 

 V této části se zabývám stejnosměrnými motory s převodovkou, které by bylo možné 

použít v kombinaci s externím snímačem pro pohon os, kde by byl nevyhovující úhel 

polohování serva, nebo nevyhovovala jeho velikost. Protože se těchto motorů vyrábí široká 

škála velikostí a parametrů jsou v tabulce 11 vypsány parametry vybraných zástupců této 

skupiny pohonů. Obrázek 9 pak zobrazuje provedení několika různých typů. 

 

Obrázek 9 Výběr z možných provedení motorů s převodovkou 

 

Tabulka 11 Parametry vybraných stejnosměrných motorů 

 
30:1 Micro Metal 

Gearmotor LP 

29:1 Metal 

Gearmotor 

20Dx41L 

Motor 

GM8 

Rozměry 

[mm] 

10 x 12 x 26 o20 x 41 55 x 48 x 23 

Hmotnost 

[g] 

9,5 42 32 

Napájení 
6 [V] 

360 [mA] 

6 [V] 

3,3 [A] 

6 [V] 

670 [mA] 

Otáčky 

[min
-1

] 

440 440 70 

Krouticí moment 

[Nm] 
0,03 0,18 0,3 
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2.3 Řídicí jednotky 

 Přehled řídicích desek a jednodeskových počítačů použitelných pro ovládání 

polohování modulu kolem dvou os a pro přeposílání případně zpracování dat přijímaných 

od senzorů. K deskám jsou také uvedeny jejich základní parametry. 

 

Netduino Plus 2 

 Malá vývojová deska programovatelná v programovacím jazyku C#. Deska je osazena 

procesorem o frekvenci 168 MHz a 22 digitálními a analogovými piny. Některé z těchto 

pinů mají další využití jako sériová komunikace a PWM. Deska je dál osazena slotem pro 

microSD kartu a konektorem Ethernet. Napájení je přes napájecí konektor 7,5 – 9 V nebo 

pomocí pinu na 5 V. Základní rozměry, popis pinů a vzhled je na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Netduino Plus 2 
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3. POŽADAVKOVÝ LIST 

Požadavek Požadováno Výhoda 

Kompaktní provedení ANO  

Maximální zorné pole ANO  

Zorné pole 360°  ANO 

Vzdálenost detekce minimálně 3m ANO  

Připojení k podvozku přes existující interface ANO  

Napájení a přenos dat přes interface ANO  

Vstupní napájení 24V ANO  

Ochrana IP 44 ANO  

Minimální spotřeba ANO  

Minimální hmotnost modulu ANO  

Program pro řízení pohybu modulu  ANO 

Snímání za snížené viditelnosti  ANO 
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4. Koncepční analýza 

Kapitola se zabývá koncepčním návrhem uspořádání senzorických modulů na 

podvozku robotu. Je zde uvažováno nad typy modulů, jejich senzorickým vybavením a 

potřebném počtu. Součástí je také výpis základních výhod a nevýhod dané koncepce. 

 

4.1 Koncepce uspořádání 1 

 Jedná se o koncept sestávající pouze z jednoho modulu, který je osazený senzorem 

nebo kamerou. Toto uspořádání umožňuje získávat přesný obraz prostoru ve kterém se 

robot pohybuje. Aby modul nesnímal pouze jednu oblast, je modul vybaven dvěma stupni 

volnosti pro otáčení senzoru kolem svislé osy a naklápění kolem vodorovné osy. 

V závislosti na typu senzoru, který je osazen, modul umožňuje snímání reálného obrazu 

skrze kamery, 3D obrazu snímaného prostoru při použití senzorů HOKUYO nebo ASUS 

Xtion Pro Live, nebo obraz i 3D snímání současně při použití ZED 3D. Podle použitého 

snímacího zařízení je také různý rozsah úhlu snímání, který je největší při použití Hokuyo, 

až 240°. Modul tedy neumožňuje detekovat překážky v jednom okamžiku kolem celého 

podvozku. Při ovládání robotu se tak v prostoru kolem podvozku vždy vyskytují nepokryty 

slepé úhly, z nichž může být robot ohrožen.  

 

Obrázek 11 Rozložení koncepctu 1 
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Výhody: 

Získání přesnějších informací o snímaném prostředí 

Je obsazen pouze jeden spojovací člen na robotu 

 

Nevýhody: 

Možnost ztráty obrazu při poruše senzoru 

Omezený úhel záběru 

 

Použití: 

Ve známém prostředí, kde nehrozí poškození z jiného směru, než je směr jízdy. 

Podmínkou je také možnost použít senzor, jímž je modul vybaven. Kamery bez přisvícení 

nelze použít ve tmě. V dýmu a mlze je pak nepoužitelná většina senzorů pro tuto koncepci. 

 

 

4.2 Koncepce uspořádání 2 

 Druhý koncept sestává ze sady čtyř modulů vybavených senzory. Každý modul tak 

detekuje překážky ve vymezeném úhlu 90°. Varianta tedy umožňuje detekovat překážky 

v celém okolí podvozku. Použity mohou být ultrazvukové nebo infračervené senzory. 

Ultrazvukové ani infračervené senzory však neumožňují reálný obraz, ani 3D obraz okolí 

podvozku. Varianta je tedy schopná pouze na základě umístění senzoru, který překážku 

detekoval, na podvozku určit přibližný směr ve kterém se překážka nachází a podle 

prodlevy mezi vysláním signálu a přijetím odrazu tohoto signálu spočítat vzdálenost. 
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Obrázek 12 Rozložení konceptu 2 

Výhody: 

Monitorování celého prostoru kolem robotu 

Minimum slepých úhlů 

 

Nevýhody: 

Obsazeno velké více připojovacích míst. 

 

Použití: 

Všude tam, kde hrozí poškození ze všech směrů, i těch ve kterých se robot nepohybuje 

a tam kde není možno použít první koncepci. Pro tyto moduly je uvažováno především 

s ultrazvukovými senzory, které umožňují detekci i v naprosté tmě, či v dýmu a mlze, přes 

které běžné kamery nedokáží snímat. 
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4.3 Koncepce uspořádání 3 

 Třetí koncepce vychází z kombinace předchozí dvou koncepcí. Touto kombinací se tak 

využijí výhody obou řešení a současně se vyrušují nedostatky samostatných řešení. 

V tomto uspořádání jeden hlavní modul s výkonnějším senzorem snímá prostor ve svém 

zorném úhlu, zatímco jeho slepá místa jsou monitorována moduly s osazenými sonary. 

Pokud tyto sonary zaznamenají neznámý objekt v blízkosti podvozku, může být hlavní 

pomocí dvou poháněných stupňů volnosti hlavní modul natočen směrem, kde byl objekt 

zaznamenán a vizuálně zkontrolovat oč se jedná. 

 

Obrázek 13 Rozložení konceptu 3 

Výhody: 

 Snímání detailů ve vymezeném prostoru. 

 Detekce předmětů v celém okolí robotu. 

 

Nevýhody: 

 Vyšší počet senzorů, jež se mohou porouchat. 

 Vyšší náročnost na spotřebu energie. 

 Zvýšení hmotnosti větším počtem modulů. 

 Moduly zabírají místo, které by bylo možné využít i jinak. 
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Použití: 

 Všude tam, kde je potřeba detekovat hrozby a překážky ve všech směrech současně a 

současně získávat přesná data o prostředí v požadovaném směru jízdy a prostorů, kde byly 

detekovány překážky a hrozby. S touto koncepcí je robot schopen monitorovat okolí 

nezávisle na viditelnosti, neboť v případě že nelze snímat hlavním modulem, poskytnou 

informace o směru a vzdálenosti překážek pomocné moduly. 

 

 4.4 Výběr koncepce 

 Obsah této podkapitole se zabývá hodnocením a srovnáním vlastností, výhod a 

nevýhod jednotlivých koncepčních návrhů. Nejdůležitější parametry navržených konceptů 

jsou uvedeny v tabulce 11.  

Tabulka 12 Výčet kriterií pro jednotlivé varianty 
 

Parametr Označení Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

obraz/3D K1 Ano Ne Ano 

360° K2 Ne Ano Ano 

Počet modulů K3 1 4 5 

Úhel detekce 

překážek K4 < 240° 360° 360° 

 

Mezi parametry uvedené v tabulce patří schopnost modulu poskytnout operátorovi 

reálný obraz prostoru, který je snímán nebo jeho 3D zobrazení. Z tohoto 3D zobracení by 

navíc bylo možné autonomní řízení robotu. Dalším vlastností je detekce překážek v celém 

okolí podvozku a s ní související parametr šířky snímaného prostoru v jeden okamžik. 

Přesné zobrazení prostoru a současně detekci překážek kolem celého podvozku zajišťuje 

koncept 3. Výhoda tohoto spojení přesnosti informací a rozsahu snímaného úhlu je však 

vykoupena větším počtem potřebných modulů, což znamená větší spotřebu energie a větší 

hmotnost, kterou musí podvozek nést. Větší odběr energie a zvýšení nesené hmotnosti má 

za následek zkrácení operační doby robotu. Nejmenší odběr energie, a tím i nejdelší 
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operační čas lze předpokládat u koncepce 2. Ta ale neumožňuje získávání přesných údajů o 

prostředí. Současně větší počet modulů také potřebuje více přípojných míst na podvozku a 

zabírá tak prostor, který by mohl být využit k jiným účelům. Z těchto důvodů je koncept 3 

vhodné použít v případě pohybu v prostorách, kde lze předpokládat nebezpečí poškození 

z bočního či zadního směru. Pro pohyb v prostředí, kde je riziko poškození z boku či 

zezadu zanedbatelné, je zcela dostačující koncepce 1. Pro další rozpracování tedy volím 

Koncepci 1. Tato koncepce je dostačující na pokrytí prostoru ve směru, ve kterém se robot 

pohybuje a současně minimalizuje hmotnost navíc i spotřebu energie, kterou by 

vyžadovala koncepce 3. 
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5. VARIANTY HLAVNÍHO MUDULU 

V této kapitole se práce zaměřuje na návrh jednotlivých modulů a jejich konstrukce 

s využitím senzorů a pohonů a dalších konstrukčních prvků, které je možno koupit jako 

hotové výrobky. 

 

5.1 Varianta A 

Varianta A je založena na použití senzoru ASUS XTION PRO LIVE pracujícím na 

principu promítání mřížky a snímání jejích deformací vlivem překážek. Z těchto deformací 

následně systém vytvoří 3D obraz snímaného prostoru. Jako pohony jednotlivých os pro 

natáčení a naklápění jsou použita modelářská serva. Pro řízení těchto serv je použita deska 

Netduino Plus 2, která současně zajišťuje komunikaci s hlavním počítačem robotu. Na 

obrázku 14 je vyobrazen zjednodušený model této varianty. 

 

Obrázek 14 Varianty A 
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Dosah použitého senzoru Asus je maximálně 3,5m. Tento senzor má zorné pole 58° a 

příkon 2,5W Servo jako pohon naklápění zajišťuje dostatečný rozsah pohybu směrem 

nahoru i dolů. Nevýhodným je pohon pro otáčení modulu kolem svislé osy, který vyžaduje 

pro zjišťování přesné polohy externí snímač, který nahradí interní snímač polohy serva, 

protože vlastní servo má přesné polohování omezeno na úhel do 180°. Jako materiál na 

výrobu modulu je u zkušebního prototypu uvažována umělá hmota používaná pro 3D tisk. 

V případě úspěšné zkoušky lze pak velkou část dílů vyrobit z hliníku, nebo z jiného 

lehkého kovu, který by nezvyšoval zbytečně hmotnost. Hmotnost takto navrženého modulu 

je 0,7045 kg. Na obrázku 15 je modul zobrazen bez horního krytu a spodní desky a jedy 

vidět umístění serv pro pohony jednotlivých os a také je vidět umístěnídesky Netduino 

Plus 2. 

 

 

Obrázek 15 Varianty A 
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5.2 Varianta B 

Varianta B je konstrukčně téměř shodná s variantou A. Rozdílem je použití senzoru 

ZED 3D, který pracuje na principu snímání dvěma kamerami a porovnávání rozdílů mezi 

obrazy zaznamenanými kamerami, z nichž je vyhodnocen 3D obraz prostoru. Dosah tohoto 

senzoru pro vyhodnocování 3D obrazu je 20m pro snímání v režimu kamery je vzdálenost 

neomezena. Tento použitý senzor má menší rozměry než senzor ASUS a má také větší 

rozlišení. Nevýhodou je potřeba větší výpočetní kapacity počítače. Zorný úhel senzoru je 

110° a je stejně jako u varianty A zvětšen polohováním kolem dvou stupňů volnosti, které 

umožňují naklápění a natáčení senzoru. Pohled na celkový návrh modulu se ZED 3D je 

níže na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16 Varianty B 
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Dosah modulu s použitím senzoru ZED 3D je v režimu snímání 3D obrazu maximálně 

20m. Tento senzor má široké zorné pole 110° a nejvyšší příkon 1,9W. Servo jako pohon 

naklápění je řešeno stějně  jako u varianty A a zajišťuje tedy dostatečný rozsah pohybu. 

Stejně jako u varianty A je i zde nevýhodným pohon pro otáčení modulu kolem svislé osy, 

který rovněž vyžaduje pro zjišťování aktuální polohy externí snímač, který nahradí interní 

potenciometr serva. Jako materiál na výrobu modulu je u zkušebního prototypu uvažován 

plast používaný pro 3D tisk. V případě úspěchu lze pak velkou část dílů rovněž vyrobit z 

hliníku, nebo z jiného lehkého kovu, který by nezvyšoval zbytečně hmotnost. Hmotnost 

tohoto navrženého modulu je 0,6984 kg. Na obrázku 17 je modul zobrazen bez vrchního 

krytu a základní desky a jedy vidět umístění serv pro pohony jednotlivých os a také je vidět 

umístěnídesky Netduino Plus 2. 

 

 

Obrázek 17 Varianty B 
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5.3 Varianta C 

Varianta C je modul užívající pro snímání dvojice kamer TP-963WIR-WC snímajících 

stereo-vizuálně stejnou oblast. Z úhlu, který mezi sebou kamery svírají, a vzdálenosti 

kamer od sebe pak lze vypočítat přibližnou vzdálenost zaměřeného předmětu od podvozku 

robotu. Efektivní vzdálenost kamer použitých pro snímání je přibližně 15m. U tohoto 

modulu je potřeba navíc jeden pohon pro ovládání natočení kamer a tím určování 

vzdálenosti. Pro výrobu tohoto modulu bylo uvažováno s hliníkovým ramenem a táhly 

mezi kamerami. Ostatní díly jsou tištěny na 3D. Díky vyšší hmotnosti kamer a pohonu 

navíc je hmotnost modulu vyobrazeného na obrázku 18 přibližně 1,5629 kg. Spotřeba 

kamer osazených na modulu je se zapnutým IR přisvícením 3,6W.   

 

 

Obrázek 18 Varianty C 
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5.4 Varianta D 

Modul vybavený dvěma laserovými senzory hokuyo URG-04LX. Tato varianta snímá 

přesný 3D sken zabíraného prostředí až do vzdálenosti 4,095m. Principem Tvorby 3D u 

této varianty je neustálé naklápění laserového 2D senzoru čímž jsou nasnímány různé 

roviny, z nichž se poskládá 3D obraz zabíraného prostoru. Díky použití dvojice těchto 

senzorů je pak zajištěno snímání nejen před robotem, ale také za ním. Tyto senzory se 

bohužel vyznačují vysokou spotřebou, která může dosahovat až 5W. Jako materiál na 

výrobu byl uvažován především plast na výrobu 3D tiskem. Hmotnost takovéhoto modulu 

je přibližně 0,8317kg. Podoba tohoto modulu je vyobrazena na obrázku 19. 

 

 

Obrázek 19 Varianty D 
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6. VÝBĚR VARIANTY HLAVNÍHO MODULU 

Tato kapitola se zabývá výběrem modulu s nejvýhodnějšími parametry, který bude dále 

rozpracován v následující kapitole. 

 

6.1 Souhrn základních parametrů navržených variant 

V této podkapitole jsou shrnuty základní parametry jednotlivých variant modulu. Do 

porovnávaných parametrů patří především Pokrytí prostoru udané velikostí zorného úhlu 

osazeného senzoru, Dosah, na který je senzor schopen snímat prostředí a detekovat 

překážky. Dalšími parametry jsou pak Přibližný příkon, který modul odebírá z napájení při 

provozu, Prostor zabíraný osazeným modulem na podvozku a hmotnost senzorického 

modulu. Tyto porovnávané parametry jsou spolu s konkrétními hodnotami uvedeny níže 

v tabulce 13. 

Tabulka 13 Výčet kriterií variant 

Označení K1 K2 K4 K5 K6 

Kritérium 
Pokrytí 

prostoru 
Dosah [m] 

Prostor 

modulů 

[mm
3
] 

Přibližný 

příkon 

[W] 

Odhadovaná 

celková 

hmotnost [kg] 

Varianta A 58° 3,5 2 995 920 2,5 3,2222 

Varianta B 110° 20 2 912 700 1,9 3,6543 

Varianta C 72° 15 5 580 000 3,6 4,0670 

Varianta D 240° 4,095 3 728 010 5 5,2266 

 

6.2 Volba nejvýhodnější varianty 

Podkapitola shrnuje závěry hodnocení variant v kriteriální analýze. Jednotlivá hodnocení 

z kriteriální analýzy jsou přiložena v příloze A. Zde jsou v tabulce 14 uvedeny ke každé 

variantě pouze výsledné hodnoty těchto hodnocení od hodnotících. Z těchto výsledných 

hodnot byl následně spočítán průměr a seřazením průměrů byla vybrána možnost 

s nejvyšším hodnocením. 
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Tabulka 14 Porovnání průměrů indexů variant 

  Hodnocení 1 Hodnocení 2 Hodnocení 3 Průměr hodnocení Pořadí 

Varianta A 10,6666667 32 43,75 28,80555556 2 

Varianta B 13,3333333 44,5 64,5 40,77777778 1 

Varianta C 2,66666667 15,5 28 15,38888889 4 

Varianta D 5,33333333 25,5 36,75 22,52777778 3 

 

Z tabulky 14 je patrné, že nejvyšší bodové hodnocení má varianta B se snímačem ZED 

3D, druhou nejlépe hodnocenou je varianta A vybavená modulem ASUS XTion Pro Live, 

třetí v pořadí je varianta D s dvojicí laserových skenerů. Nejhůře v hodnocení dopadla 

varianta C používající dvojice analogových kamer. Z analýzy tedy vyšla jako 

nejvýhodnější varianta B osazená senzorem Stereolab ZED 3D.  
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7. ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉ VARIANTY HLAVNÍHO 

MODULU 

Z možných koncepčních řešení byla vybrána koncepce 1 s jedním hlavním senzorovým 

modulem umístěným na podvozku. Následná kriteriální analýza navržených variant pak 

jako nejvhodnější vyhodnotila Variantu B. Tato varianta je vybavena senzorem ZED 3D. 

 

Obrázek 20 Senzorický modul před dalším rozpracováním 

 

7.1 Řídicí elektronika pro polohování hlavního modulu 

Jako řídící elektronika je použita vývojová deska Netduino Plus 2. Ta zajišťuje příjem 

požadovaných parametrů polohy pohonů pro natočení a naklopení senzorové hlavy. Tyto 

data dále zpracuje pomocí řídícího programu a výsledné parametry přeposílá jednotlivým 

pohonům. Programy pro tuto desku Netduino se píší v jazyce C#. Jednoduchý řídící 

program pro příjem a zpracování údajů o požadovaném natočení mudulu bude blíže popsán 

v jedné z následujících kapitol. 
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7.2 Návrh pohonu rotace 

Tato podkapitola se zabývá návrhem pohonu potřebného pro pohybování částí modulu 

kolem jejich osy pohybu. Pro pohyb jsou zvoleny parametry zrychlení a maximální 

rychlosti rotace kolem osy. Rychlost rotace je zvolena na hodnotu 100 °/s. Na tuto rychlost 

je najížděno zrychlením 20°/s
2
. Tyto hodnoty zrychlení a rychlosti jsou zvoleny s ohledem 

na kvalitu obrazu. Ten by při vyšších rychlostech pohybu mohl být rozmazán, protože by 

senzor nemusel stíhat zaostřovat obraz. Graf s průběhem pohybu při těchto parametrech 

naleznete na obrázku 21. 

 

 

Obrázek 2121 Průběh rychlosti otáčení v ose rotace 

 

Na obrázku 22 je již vyobrazen graf průběhu krouticího momentu, který byl vypočítán 

v simulaci programu CREO 3. Výsledný průběh momentů z CREA je ve vedlejších 

jednotkách a před dalším výpočtem je třeba jej přepočítat na základní jednotky. 
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Obrázek 22 Průběh momentu v ose rotace 

 

Maximální moment v ose rotace vypočtený v Creo Parametric 3 a jeho přepočet na 

základní jednotky. Následuje výpočet základních potřebných parametrů pohonu pro rotaci 

modulu. V tabulce 15 jsou uvedeny základní parametry motoru, který byl na základě 

vypočtených parametrů zvolen. Obrázek 23 zobrazuje čtveřici grafů se základními 

charakteristikami vybraného stejnosměrného elektromotoru. Tyto grafy zobrazují závislost 

krouticího momentu na napětí, proudu, otáčkách a účinnosti. 

 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1304,67
𝑚𝑚2∙𝑘𝑔

𝑠𝑒𝑐2
= 0,0013467 𝑁𝑚 

 

Výpočet potřebného výkonu 

𝑀𝑚𝑎𝑥

= 0,0013467 𝑁𝑚 

𝜔 = 1,7454 𝑟𝑎𝑑

/𝑠 

𝑃 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜔 (8.2.2.1) 

𝑃 = 0,0013467 ∙ 1,7454 

 

𝑃 = 0,00235 𝑊 
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Otáčky hlavy se senzorem 

𝜔 = 1,7454 𝑟𝑎𝑑

/𝑠 

 

𝑛𝑡 =
𝜔

2∙𝜋
 (8.2.2.2) 

𝑛𝑡 =
1,7454 ∙ 60

2 ∙ π
 

 

𝑛𝑡

= 16,667 𝑚𝑖𝑛−1 

Potřebné otáčky motoru 

𝑛𝑡

= 16,667 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑧1 = 12 

𝑧1 = 36 

𝑛𝑝 = 𝑛𝑡 ∙
𝑧2

𝑧1
 (8.2.2.3) 

𝑛𝑝 = 16,667 ∙
36

12
= 50 𝑚𝑖𝑛−1 

 

 

 

𝑛𝑝 = 50 𝑚𝑖𝑛−1 

Potřebný moment pohonu 

𝑀𝑚𝑎𝑥

= 0,0013467 𝑁𝑚 

𝑧1 = 12 

𝑧1 = 36 

𝑀𝑝 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑧1

𝑧2
 (8.2.2.4) 

𝑀𝑝 = 0,0013467 ∙
12

36
 

 

 

𝑀𝑝

= 0,000449 𝑁𝑚 

 

Tabulka 15 Parametry zvoleného motoru 

Typ 210:1 Micro Metal Gearmotor LP 

Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovité napětí V 6 

Moment při zabrždění Nm 0,1907 

Proud na prázdno mA 40 

Proud při zabrždění mA 360 

Otáčky na prázdno Min
-1

 60 
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Obrázek 23 Charakteristiky 210:1 Micro Metal Gearmotor 
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7.2.1 Řemenový převod: 

Pro přenos byl zvolen ozubený řemen s ozubením typu HTD a velikostí profilu 03M. 

Vzhledem k malému přenášenému výkonu byla zvolena nejmenší běžně dodávaná šířka 

řemene a řemenic, která je 6 mm. Na obrázku 24 je snímek z programu MITCalc ve kterém 

byl realizován výpočet délky řemene a síly, které od řemene působí na řemenice. Síly 

působící na řemenice vypočtené v MITCalcu jsou za snímku označeném jako obrázek 25. 

 

Obrázek 24 Návrh délky řemene v programu MITCalc 

 

 

Obrázek 25 Síly působící na řemenice vypočítané v MITCalc 
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 V níže uvedené tabulce 16 jsou uvedeny parametry ozubeného řemene, který byl 

navržen a ověřen výpočtem. Řemen je typy HTD vyráběný z neoprenu. Použitý profil je 

3M. Nejbližší vyráběná délka řemene pro danou osovou vzdálenost vychází 165mm což 

při rozteči 3mm odpovídá počtu 55 zubů. 

Tabulka 16 Tabulka parametrů zvoleného řemene 

Parametr Jednotka Hodnota 

Profil  3M 

Rozteč mm 3 

Šířka mm 6 

Délka L2 zub 55 

Délka Lw mm 165 

 

7.2.2 Kontrola ložisek 

V této podkapitole jsou kontrolována ložiska rotace a naklápění. Vzhledem k malé 

rychlosti rotace v případě osy rotace, kyvnému pohybu v případě naklápění a malému 

zatížení ložisek je kontrola těchto ložisek pouze na statickou únosnost. 

 

Výpočet zatížení ložiska rotace 

𝑚𝑟 = 1,0755 𝑘𝑔 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝐹𝑟 = 27 𝑁 

 

𝐶0 = 3,65 𝑘𝑁 

𝑌 = 3,29 

𝑋 = 0,56 

𝐹𝑎 = 𝑚𝑟 ∙ 𝑔 (7.2.2.1) 

𝐹𝑎 = 1,0755 ∙ 9,81 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
=

10,55

27
 

𝐹𝑎

𝐶0
=

10,55

3,65 ∗ 103
 

𝑃𝑟 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎 

𝑃𝑟 = 0,56 ∙ 27 + 3,29 ∙ 10,55 

 

𝐹𝑎 = 10,55 𝑁 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
= 0,39 

𝐹𝑎

𝐶0
= 0,0029 

 

𝑃𝑟 = 49,83 𝑁 
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Kontrola ložiska rotace 

𝐶 = 4,7 𝑘𝑁 

𝑃𝑟 = 49,83 𝑁 

𝑝 = 3 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃𝑟
)

𝑝

 (7.2.2.2) 

𝐿10 = (
4,7 ∙ 103

49,83
)

3

 

 

𝐿10

= 839113

∙ 106 𝑜𝑡áč𝑒𝑘 

Výpočet zatížení jednoho ložiska naklápění 

𝑚ℎ = 0,8655 𝑘𝑔 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝑃0 =
𝑚∙𝑔

2
 (7.2.2.3) 

𝑃0 =
0,8655 ∙ 9,81

2
 

 

 

𝑃0 = 4,245 𝑁 

Kontrola ložisek naklápění 

𝐶0 = 2,47 𝑘𝑁 

𝑃0 = 4,245 𝑁 

𝑛 < 10 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑠0 =
𝐶0

𝑃0
 (7.2.2.4) 

𝑠𝑂 =
2,47

0,004245
 

 

 

𝑠𝑂 = 581,86 

 

7.2.3 Popis konstrukce 

Modul se skládá ze čtyř základních podsestav. Jako pevný základ slouží sestava 

TOČNA, ve které je umístěn elektromotor pohonu rotace společně s řemenovým převodem 

pro přenos pohybu z motoru na osu rotace. Na ose rotace je v této pevné části umístěn také 

snímač polohy natočení PTS-360, který umožňuje absolutní polohování v rozsahu 360°.  

Druhou částí která navazuje na pevnou část je sestava OTOČ, která spojuje 

senzorickou hlavu s točnou. Tato část také umožňuje vedení kabeláže skrze její dutou 

konstrukci a tím propojení elektroniky hlavy se základem. Pro neomezené otáčení bez 

nebezpečí ukroucení drátů je ve svislé ose rotace vložen kroužkový sběrač Miniature Slip 

Ring. Pohon s převodem, senzor a kroužkový sběrač je popsán na obrázku 23 

Poslední čtvrtou podsestavou je připojovací příruba. Ta je přišroubována na spodní 

stranu točny a zajišťuje připevnění celého modulu na modulární podvozek. Součástí 

příruby jsou také konektory zajišťující přenos dat a energií, pro napájení modulu, mezi 

podvozkem a modulem. 
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Jednotlivé podsestavy v rámci modulu jsou označeny na obrázku 22. 

 

 

Obrázek 26 Modul po rozpracování konstrukce 

 

HLAVA 

TOČNA 

PŘÍRUBA 

OTOČ 
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Obrázek 27 Řez základnou modulu 

 

Třetí důležitá část je HLAVA, ve které je osazen senzor Stereolab ZED 3D a řídící 

deska NetDuino Plus 2. V prostoru hlavy je také umístěno servo pro naklápění hlavy. 

 

Obrázek 28 Vnitřní prostor hlavy s osazeným Netduino Plus 2 

 

ŘEMEN 

SBĚRNÉ 

KROUŽKY 

POHON 

SENZOR

PTS-360 

ŘEMEN 
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LOŽISKO 

NETDUINO 

PLUS 2 
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Obrázek 29 Připojení serva k unašeči 

 

7.2.4 Blokové schéma elektroniky 

  

Hlavní řídicí počítač 

Netduino Plus 2 

Řízení motoru natáčení 

Pohon 

natáčení 

Servo 

naklápění 

Snímač 

PTS-360 

Senzor 

ZED 3D 
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8. PROGRAM ŘÍZENÍ POLOHOVÁNÍ 

V této kapitole je navržen jednoduchý program pro řízení pohonů pohánějících 

jednotlivé stupně volnosti modulu. Pro řízení je použita řídící deska Netduino plus 2, která 

se programuje v jazyce C#. Úkolem tohoto řídicího programu je přijímat přes sériovou 

komunikaci od hlavního počítače data pro nastavení pohonů os. Tyto data program 

zpracuje a převede na PWM signál, kterým jsou řízena serva zajišťující pohon os. Součástí 

tohoto programu je také třída pro řízení serv. Tato již vytvořená třída tak značně usnadňuje 

práci při tvorbě programu. 

 

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Threading; 
using Microsoft.SPOT; 
using Microsoft.SPOT.Hardware; 
using SecretLabs.NETMF.Hardware; 
using SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino; 
using System.IO.Ports; 
using System.Text;      /* upr */ 
 
namespace RizeniServ 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static Servo servo1 = new Servo(180, false, PWMChannels.PWM_PIN_D3); 
  //vytvoreni rizeni serva 1 na výstupu D3 
        public static Servo servo2 = new Servo(180, false, PWMChannels.PWM_PIN_D5); 
  //vytvoreni rizeni serva 2 na výstupu D5 
        public static SerialPort serial = new SerialPort(SerialPorts.COM1, 9600, Parity.None, 8, 
StopBits.One); 
  //vytvoreni serioveho pripojeni na vstupu/vystupu COM1 
 
        public static int osa1 = 0;  //vytvoreni promenne pro polohu serva 1 
        public static int osa2 = 0;  //vytvoreni promenne pro polohu serva 2 
        public static string str = "";  //vytvoreni pormenne pro report aktualni polohy 
 
        public static void Main() 
        { 
            serial.DataReceived += port_DataReceived; //vytvoreni prijmu dat z COM1 
 
            if (!serial.IsOpen) 
            { 
                serial.Open(); //otevreni seriove komunikace 
            } 
            servo1.Start();  //spusteni rizeni serva 1 
            servo2.Start();  //spusteni rizeni serva 2 
            while(true) 
            { 
            servo1.Degree(osa1);  //nastaveni zadane polohy serva 1 
            servo2.Degree(osa2);   //nastaveni zadane polohy serva 2 
            } 
        } 
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        public static void port_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 
        {          
            byte[] pole = new byte[8];  //vytvoreni pole pro zaznam dat z COM1 
                         
            while (serial.BytesToRead > 0) //prijem dat 
            { 
                serial.Read(pole, 0, 8);  //cteni a zapsani urceneho poctu bitu 
 
                int oska = System.BitConverter.ToInt16(pole,1); 
   //prevedeni kodovani a nasledna kontrola spravnosti prijatych dat 
 
                if (pole[0] == 01) 
                { 
                    if (pole[3] == 01) 
                    { 
                        osa1 = System.BitConverter.ToInt16(pole, 1); 

//dekodovani a ulozeni polohy serva1 
                    } 
                } 
                if (pole[4] == 02) 
                { 
                    if (pole[7] == 02) 
                    { 
                        osa2 = System.BitConverter.ToInt16(pole, 5); 

//dekodovani a ulozeni polohy serva2 
 
                    } 
                } 
 
                for (int i = 0; i < pole.Length; i++) 
                { 
                    Debug.Print(pole[i].ToString()); 
                } 
                string str = osa1 + " + " + osa2; 
                Debug.Print(str); 
 
            } 

} 
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9. ZÁVĚR 

 V rámci rešerše k této diplomové práci byl proveden průzkum senzorů a kamer, které 

by bylo možné použít na senzorickém modulu, jenž má být použit na modulárním 

podvozku. Byly nalezeny senzory schopné snímat okolí ve 3D, mezi které patří například 

ASUS Xtion Pro Live, ZED 3D, …, senzory schopné pouze informovat o přítomnosti 

předmětu, mezi něž patří ultrazvukové senzory. Rovněž byly také nalezeny kamery pro 

přenos obrazu.  

 Následně byl sestaven požadavkový list s parametry, které má daný modul splňovat. 

Podle tohoto požadavkového listu následně byly navrženy varianty. První varianta počítá 

s použitím jednoho modulu osazeného jedním senzorem. Nevýhodou tohoto modulu však 

je omezený zorný úhel, a nedojde tedy k detekci překážek mimo zorný úhel senzoru. Druhá 

varianta počítá s použitím čtveřice pevných modulů vybavených ultrazvukovými senzory. 

Tato varianta je schopna detekovat překážky ve všech směrech kolem podvozku. Je však 

schopna pouze informovat o překážce v daném směru, bez možnosti vizuální kontroly. 

Nedostatky prvních dvou variant jsou tedy odstraněny spojením variant. Třetí varianta tedy 

využívá čtveřici pevných modulů se sonary, které hlídají překážky v okolí podvozku, a 

jednoho hlavního modulu pro snímání reálného či 3D obrazu ve směru, do něhož je 

natočen.  

 Po analýze byla ze tří variant vybrána jako nejvýhodnější třetí varianta. Následně tedy 

byly vytvořeny varianty hlavního modulu osazeného jednotlivými senzory. Poté byla 

udělána další analýza, kterou byla vybrána nejvýhodnější varianta modulu. Z této druhé 

analýzy vyšel nejlépe modul osazený senzorem ZED 3D od firmy Stereolabs. 

 Následně tedy byla rozpracována varianta sestávající ze čtveřice na pevno osazených 

modulů vybavených sonary SRF-485WPR a jednoho modulu osazeného kamerou ZED 

3D, který má dva stupně volnosti, jeden pro rotaci modulu a druhý pro naklápění senzoru.  

  



50 

 

10. POUŽITÁ LITERATURA 

1. Leinveber, J.; Vávra, P. Strojnické tabulky. 3. vyd. Praha: Albra, 2006. 914 s. ISBN 

80-7361-033-7 

2. Boldiš, P. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [Online]. 

poslední revize 31.3.2006 [cit. 2016-5-16]. <www.boldis.cz>. 

3. ZED – 3D Camera for AR/VR and Autonomous Navigation [Online]. c2015, [cit. 

2016-5-10]. <https://www.stereolabs.com/zed/specs/> 

4. MEGADYNE - HTD 3M 06 pro šířku řemene 6 mm [Online]. c2016, [cit. 2016-5-

16]. <http://www.megadyne.cz/htd-3m-06-pro-sirku-remene-6-mm-p4333/> 

5. Xtion PRO LIVE [Online]. poslední revize 16.5.2016 [cit. 2016-5-16]. 

<https://www.asus.com/cz/3D-Sensor/Xtion_PRO_LIVE/specifications/> 

6. HOKUYO – Photo sensor [Online]. c2009, [cit. 2016-5-16].  

<http://www.hokuyo-aut.jp/02sensor/#scanner> 

7.  SRF485WPR Ultrasonic range finder [Online]. poslední revize 28.10.2015 [cit. 

2016-5-16]. <http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf485wprtech.htm> 

8.  Netduino :: Netduino Plus 2 : Tech Specs: [Online]. poslední revize 8.12.2014 [cit. 

2016-5-16]. <http://www.netduino.com/netduinoplus2/specs.htm> 

9.  Raspberry Pi – teach, Learn, and make with Raspberry Pi: [Online]. poslední 

revize 16.5.2016 [cit. 2016-5-16]. <https://www.raspberrypi.org/> 

10. Elotechnik - Kuličková ložiska jednořadá [Online]. poslední revize 16.5.2016 [cit. 

2016-5-16]. <http://www.elotechnik.cz/jednorada/> 

11. TYMA – Produkty – 03M-0165-06 [Online]. poslední revize 16.5.2016 [cit. 2016-5-

16]. <http://www.tyma.cz/produkty/detail/03m-0165-06-6231/> 

  



51 

 

11. PŘÍLOHY 

Příloha A – hodnocení kriteriální analýzy 

Příloha B – sestavný výkres SESTAVA_MODUL 

Příloha C – výkres ÚPRAVA ŘEMENICE 36-3M-06F 

Příloha D – výkres ÚPRAVA ŘEMENICE 12-3M-06F 

Příloha E – seznam tištěných dílů 

Příloha F – seznam nakupovaných dílů 

Příloha G – program pro řízení serv 

Příloha H – program pro posílání souřadnic 


