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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V dnešní době se každá škola snaží předávat studentům co nejvíce informací ve 

všech směrech daného oboru. 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací čtyřkolového laboratorního 

modelu, který bude sloužit pro potřeby výuky a pro praktickou ukázku probíraného 

učiva. Pro realizaci laboratorního modelu je využit modulární systému Bioloid, který je 

vyvíjen firmou Robotis. 

Dále se tato diplomová práce zabývá propojením laboratorního modelu 

s nadřazenými řídicími systémy. 

V praktické části je vysvětleno a realizováno několik výukových algoritmů, které 

realizují pohyb laboratorního vozidla, nebo některých z jeho částí. Výukové algoritmy 

jsou vytvořeny v programovacím jazyce C. Tato diplomová práce rovněž slouží jako 

návod pro studenty, kteří by chtěli pokračovat a navazovat na tuto diplomovou práci. 

Chci, aby laboratorní model zbudil u studentu zájem a prohloubil jejich znalosti. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

In present every school tries to deliver students as much as possible information at 

all points existing specialization. 

This thesis is concerned with suggestion and realization four-wheel laboratory 

model which will be serving for needs of training and for practical illustration of taking 

subject matter. For realization of laboratory model is used modular system Bioloid that 

is developing by company Robotics.  

As well this thesis is concerned with connection of laboratory model and super 

ordinate control systems.  

In practical part is explained and realized few training algorithms that realize 

movement of laboratory vehicle or some from its parts. Training algorithms are created 

in programming language C. This thesis also serves as instruction manual for students 

who would like to continue and follow on this thesis.   

I would like to interest students in laboratory model and want to deepen their 

knowledge.   
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1 Úvod 

 

Úkolem této diplomové práce je návrh a realizace modelu čtyřkolového vozidla. 

Dalším z úkolů této diplomové práce je návrh minimálně 3 algoritmů, které budou 

demonstrovat možnosti navrženého modelu. Jako řídicí systém je použit buď osobní 

počítač vybavený sériovým portem RS232, nebo řídící modul CM-5 modulárního 

systému Bioloid. Řídicí algoritmy jsou realizovány pomocí jazyka C pro operační 

systém Windows XP, nebo pomocí nástroje Behavior Control Programmer, který je 

součástí dodávaného softwaru k modulárnímu systému Bioloid. 

 

PC Model 
vozidla

 

Obrázek č. 1 – Obecné zapojení 

 

Toto je jedna z prvních diplomových prací, využívající modulární systém Bioloid, 

který je vyvíjen firmou Robotis. Tento modulární systém byl zakoupen školou pro 

potřeby výuky. Proto se tato diplomová práce zabývá návrhem a složením laboratorního 

modelu z tohoto modulárního systému, s následným propojením s nadřazeným řídicím 

systémem. Poté je součástí této diplomové práce aplikace několika algoritmu, které 

umožní pohyb laboratorního modelu. Tento laboratorní model bude sloužit jako 

praktická pomůcka v laboratořích pro výuku studijních předmětů. Studenti mohou 

využít svoje učební poznatky a realizovat je na laboratorním modelu. 

Tato diplomová práce může být základem pro další práce studentů, kteří na ní 

mohou navazovat a realizovat složitější úlohy a algoritmy na laboratorním modelu, 

nebo vytvořit jiný laboratorní model z modulárního systému Bioloid. 
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2 Návrh a realizace laboratorního modelu čtyřkolového 

vozidla 

 

V této hlavní kapitole se diplomová práce zabývá analýzou modulárního systému 

Bioloid. Jsou popsány jednotlivé moduly, ze kterých je laboratorní model čtyřkolového 

vozidla navržen a vytvořen. Dále je v této kapitole popsáno rozmístění jednotlivých 

modulů a jejich funkce a nakonec definovány pohyby, které model může vykonávat.  

 

2.1 Popis modulárního systému Bioloid 

K realizaci laboratorního modelu čtyřkolového vozidla byl využit modulární 

systému Bioloid, který je vyvíjen firmou Robotis. Tento modulární systém byl vytvořen 

jako učební pomůcka pro studenty. 

 

 

Obrázek č. 2 – Krabice s obsahem modulárního systému Bioloid 

 

Tento modulární systém se nabízí ve třech provedeních:  

- Základní (Beginner kit)  

- Pokročilý(Comprehensive kit) 

- Expert(Expert kit) 

 

Mezí hlavní přednosti patří jednoduchost stavebnice, kompatibilita jednotlivých 

modulů a poměrně snadné složení a ovládání. Modulární systém obsahuje názorný 

manuál s mnoha variantami sestav a příkladů. Z tohoto modulárního systému lze 

poskládat různé autonomní roboty, (např. pes, dinosaurus, nakládač) interaktivní roboty, 

humanoidy, ale i například stojany ke kameře se dvěma stupni volnosti.  
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Obrázek č. 3 – možnosti variant sestavení modelů 

 

Provedení se od sebe liší pouze množstvím dílů, které obsahují a tím pádem i 

množstvím možnosti sestav, které lze postavit a realizovat. Základní verze obsahuje 

pouze 4 sériové motory. Aby bylo možné rozpohybovat laboratorní model vozidla a 

provádět s ním základní pohyby, jsou na to potřeba 4 sériové motory. Pokud by bylo 

potřeba použít další sériový motor, nelze použít základní verzi modulárního systému 

Bioloid (Beginner kit), ale musí se použít pokročilá verze modulárního systému Bioloid 

(Comprehensive kit), nebo Expert kit. 

 

2.2 Pohonný modul AX-12 

Základním prvkem modulárního Bioloid je pohonný modul AX-12. Nabízí rotační 

pohyb v mnoha rychlostech, rozmanitost vzájemných kombinací a tím i výsledných 

pohybů. 

Pohonná jednotka se skládá ze stejnosměrného motoru. Řídící jednotka je tvořená 

jednočipovým procesorem, který zajišťuje kromě řízení stejnosměrného motoru také 

komunikaci s okolím pomocí asynchronního sériového rozhranní s TTL úrovní 

komunikačního signálu. Řídící jednotka umožňuje předávání informací z měřícího 

členu nadřízenému řídicímu systému. Tím je možné provádět pomocí tohoto modulu 
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řízení se zpětnou vazbou. Měřící člen je tvořen snímačem pozice, snímačem teploty a 

snímačem elektrického proudu, odebíraného motorem. Snímač pozice nám umožňuje 

sledovat polohu bodu při rotačním pohybu motoru. Díky němu lze kontrolovat 

požadovanou pozici nebo například sledovat kolik otáček provedl motor za určitý čas. 

Informace ze snímače odebíraného elektrického proudu může být například využitá 

tehdy, když modul narazí na překážku a nemůže požadovaný pohyb vykonat. Díky 

tomu může nadřízený řídicí systém správně reagovat a nemusí tudíž dojít k přehřátí či 

poškození modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Pohonný modul AX-12 

 

Složení AX-12: 

- pohonná jednotka 

- malá převodovka 

- řídící jednotka 

- měřící člen 

 

Každý pohonný modul AX-12 má své identifikační číslo ID. Zpravidla je 

definované ID od 1 až do 99. Při práci s pohonným modulem AX-12, je třeba definovat 

hned na začátku jakéhokoliv algoritmu, jaký pohyb a u kterého pohonného modulu je 

vyžadován. Je potřeba provést tzv. inicializaci pohonného modulu. Pohonný modul 

může pracovat ve 2 režimech. V prvním režimu se definuje, zda se má pohonný modul 

pohybovat pouze vlevo nebo vpravo a jakou rychlostí. Tento režim je vhodný, pokud se 

vyžaduje, aby pohonný modul vykonal několik otáček za sebou. Pokud je navolený 
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tento režim, stačí posílat pouze instrukcí, která obsahuje jediné číslo. Toto číslo definuje 

směr a zároveň rychlost pohybu pohonného modulu. Pokud se zvolí číslo v rozmezí 0-

1023 otáčí se pohonný modul jedním směrem a pokud je číslo v rozmezí 1024-2047, tak 

se stejný pohonný modul otáčí opačným směrem. Čím vyšší číslo, tím vyšší rychlost 

otáčení pohonného modulu. Pokud je číslo rovno 0, tak pohonný modul AX-12 

nevykonává žádný pohyb. Proto je definována hned na začátku v každém algoritmu 

globální proměnná. Tato proměnná je nazvaná VPRED. Pro většinu úloh je standardně 

nastavena na hodnotu 500. Je to přibližně střední hodnota rychlosti pohybu. Pokud je 

tato hodnota poslána v instrukci v tomto případě do pohonného modulu AX-12 s ID 11 

a ID 14, tak se pohonné moduly budou otáčet směrem (obrázek č. 18) nahoru, tedy 

směrem k senzoru AX-S1. Naproti pohonným modulům AX-12 s ID 11 a ID 14 jsou 

zrcadlově umístěny, dle středové osy laboratorního modelu, pohonné moduly s ID 12 a 

ID 16. Pokud by byla poslána stejná instrukce i pro tyto pohonné moduly tak se budou 

otáčet směrem dolu, tedy směrem od senzoru AX-S1. Výsledný pohyb laboratorního 

modelu bude směrem vpravo. Pro dosažení přímočarého pohybu postačí, pokud se 

změní směr otáčení jedné dvojici pohonných modulů. Proto je definovaná další globální 

proměnná VZAD, která je vždy o hodnotu 1024 větší než VPŘED. Tím je dosaženo 

stejné rychlosti, ale opačným směrem. Takže pokud je potřeba například vykonat pohyb 

vpřed, tak pohonné moduly AX-12 s ID 11 a ID 14 budou mít instrukci VPRED a 

pohonné moduly s ID 12 a ID 16 budou mít instrukci VZAD. 

Režimy pohonných modulů AX-12 

Režim č. 1 Režim č. 2 

� pouze 1 řídicí instrukce 

� v instrukci je jediné číslo, které 

definuje rychlost a zároveň směr 

pohybu 

� vhodné pokud je vyžadováno, aby 

pohonný modul vykonal více 

otáček za sebou 

� pohyb jedním směrem 0-1023 

� pohyb opačným směrem  

1024-2047 

� 2 řídicí instrukce 

� v tomto režimu se chová pohonný 

modul jako krokový motor 

� první instrukce definuje rychlost 

pohybu 

� druhá instrukce definuje cílovou 

pozici 

� rychlost pohybu 0-1023 

� cílová pozice 0-1023 

Obrázek č. 5 – Režimy pohonných modulů AX-12 
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2.3 Řídicí systém CM-5 

Pohonný modul AX-12 nelze používat samostatně. To znamená, pokud je 

připojen tento pohonný modul pouze k napájení, tak nebude vykonávat žádné operace. 

Pohonný modul AX-12 musí být propojen vždy s nadřízeným systémem. Jednou 

s možností, která se dodává součástí modulárního systému Bioloid je modul CM-5, 

který obsahuje jednočipový procesor Atmel ATMega 128, který vedle řízení 

jednotlivých modulů také dokáže komunikovat s okolím například s osobním 

počítačem.  

 

 

Obrázek č. 6 – řídicí systém CM-5 

 

Tento modul může být napájen ze zdroje, který je součástí modulárního systému 

Bioloid. Tento zdroj je schopen dodávat napětí o velikosti 12V. Pokud existuje možnost 

použít zdroj, lze do řídicího modulu vložit 8 baterii (AA), které rovněž umožňují 

napájet řídicí systém CM-5. Pokud jsou dané baterie vybité, tak je opět lze nabít 

z napájecího zdroje. 

Řídicí systém CM-5 lze propojit s PC skrze sériový port RS232. Do 

jednočipového procesoru Atmel ATMega 128 lze nahrát algoritmus. Řídicí systém CM-

5 poté vykonává instrukce a posílá instrukce jednotlivým modulům. 

Modul AX-12 je také možné propojit přímo s osobním počítačem, který obsahuje 

sériový port RS232, nebo USB port. Bližší popis propojení je popsán ve 3 kapitole. 
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2.4 Senzor AX-S1 

Pomocí použití modulu AX-S1, je možnost rozšířit vlastnosti sestavovaného 

laboratorního modelu.  

Modul AX-S1 obsahuje tyto senzory: 

- IrDA 

- 3 x IR reflexní senzory 

- mikrofon 

- piezo-elektrický zdroj zvuku 

 

 

Obrázek č. 7 – Senzor AX-S1 

 

Pomocí IrDA senzoru se můžou přenášet informace mezi stejnými moduly AX-

S1. 3xIR senzory-levý pravý a přední umístěné na modulu, dokážou měřit vzdálenost a 

jasnost. Toto lze využít například při sledování nebo zjišťování překážek. Díky 

integrovanému mikrofonu dokáže model reagovat na zvuky. Piezo-elektrický zdroj 

zvuku umožňuje přehrávat stupnice nebo jednoduché skladby. 

Senzory AX-S1 jsou zpravidla definovány od ID 100 a číslování pokračuje 

směrem nahoru. Senzor AX-S1 má na sobě umístěny 3 snímače měření vzdálenosti. 

Tento senzor je na laboratorním modelu umístěn tak, aby snímal vzdálenost pod 

laboratorním modelem, před laboratorním modelem a nad laboratorním modelem. Tyto 

snímače neměří vzdálenost v jednotkách. Výstupem je pouze číslo v rozmezí 0-255. 

Pokud je na výstupu číslo 0, tak je vzdálenost k nejbližší překážce minimálně 32cm. 

Pokud je na výstupu číslo 255, tak je vzdálenost od překážky méně než 3cm. Hodnoty 
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na výstupu nejsou lineární. Měření proběhlo přímo v laboratoři, kdy se odečítaly 

hodnoty udávané senzorem AX-S1 a měřila se vzdálenost metrem. 

 

 

Obrázek č. 8 – Graf hodnot mezi vzdálenosti senzoru AX-S1 od překážky 

a výstupní hodnoty, kterou udává 

 

Na grafu je znázorněný vztah mezi vzdálenosti senzoru AX-S1 od překážky a 

výstupní hodnoty, které senzor ukazuje. Na ose x jsou výstupní hodnoty senzoru AX-S1 

a na ose y jsou hodnoty vzdálenosti od překážky v cm. Senzor AX-S1 má taky svoje ID. 

Na laboratorním modelu je konkrétně použit senzor AX-S1 s ID 100. Senzor AX-S1 je 

využit v úloze č. 2 (4.3), v úloze č. 3 (4.4) a v úloze č. 123 (4.1). 

 

2.5 Kola využitá pro pohyb laboratorního modelu 

Součástí modulárního systému Bioloid, jsou 4 kola. Vzhledem k tomu, že tyto 

kola byly využity pro jiný model, musely být vyrobeny podobné.  

 

Obrázek č. 9 – Kolo využité pro pohyb laboratorního modelu 
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Základ je použit ze stavebnice Cheva a vnitřní část je vytvořená ze silikonu. 

Kola jsou spojena s pohonnými moduly pomocí šroubů, stejně jako ta originální. 

Kola zůstanou součástí laboratorního modelu. 

 

2.6 Vzájemné propojení modulů 

Všechny moduly a řídicí jednotky, které byly uvedeny v předchozích kapitolách, 

obsahují v sobě vstupní a výstupní konektory. Na každém konektoru jsou vyvedeny 3 

piny. V PIN1 je zem. V PIN2 je vedeno napájení. Pro všechny moduly je napájecí 

napětí 9-12V. V PIN3 jsou data, kterými se přenášejí instrukce z řídící jednotky do 

jednotlivých modulů.  

 

 

Obrázek č. 10 – Detail na konektory modulu 

 

Propojení mezi moduly je provedeno pomocí trojicí drátu. Dráty jsou ukončeny 

koncovkou, která je určená pro daný konektor.  

Obrázek č. 11 – propojení mezi moduly 

 

Propojení je realizováno tak, že trojice drátu je přivedená do prvního vstupu 

prvního modulu AX-12 a do druhého vstupu je připojená další trojice drátu. Tato trojice 
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drátu je propojená na první vstup druhého modulu AX-12. Stejně se opakují všechna 

další propojení jednotlivých modulů. 

Podle obrázku č. 8 je znázorněno schéma propojení mezi moduly AX-12 a řídicí 

jednotkou CM-5. V podstatě se jedná o sériové propojení. Moduly AX-12 jsou 

propojeny sériově za sebou. Z každého modulu AX-12 vychází a vchází trojice drátů. 

Tyto moduly AX-12 se stejným způsobem propojí i s řídicí jednotkou CM-5. Propojit 

lze mezi sebou libovolné množství modulů. 

 

Obrázek č. 12 – Propojení mezi moduly 

 

S řídicí jednotkou CM-5 lze propojit nejen moduly AX-12, ale i samozřejmě 

senzory AX-S1. Stejné propojení je využito i pro kameru, která je rovněž umístěná na 

laboratorním modelu. 

 

2.7 Kompozice čtyřkolového vozidla 

Na obrázku č. 13 je znázorněno obecné schéma čtyřkolového vozidla. Skládá se z nosné 

konstrukce vozidla. K dané konstrukci jsou připojena kola. Čísla značí jednotlivá kola. 

 

Nosná
konstrukce
vozidla

1 2

3 4
 

Obrázek č. 13 – Obecné schéma čtyřkolového vozidla 
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Mezi kolo č. 1 a nosnou konstrukci vozidla může být umístěn pohonný modul. 

Pohonný modul může pohánět dané kolo. Rovněž i mezi kolo č. 2, 3 a 4. a nosnou 

konstrukcí vozidla lze umístit další pohonné moduly. Tyto pohonné moduly otáčejí koly 

a můžou tak realizovat pohyb laboratorního vozidla. 

 

2.8.1 Realizace pohybu pomocí jednoho pohonného modulu 

Pro znázornění pohybu laboratorního modelu vozidla je uvedeno schéma, ve 

kterém je znázorněné jedno poháněcí kolo. Konkrétně kolo č. 1. (značeno červenou 

barvou). Ostatní kola nejsou poháněna. Červeně značené kolo pohání celý laboratorní 

model. Problém je v tom, že tímto uspořádáním lze realizovat pohyb pouze vpřed nebo 

vzad. Pokud by laboratorní model najel hnacím kolem například do sypké překážky, tak 

by mohl uvíznout. Hnací kolo by se protáčelo na místě a pohyb laboratorního modelu 

byl znemožněn. 

 

Nosná
konstrukce
vozidla

1 2

3 4
 

Obrázek č. 14 – Schéma pohybu pomoci jednoho poháněcího kola 

 

Rovněž pokud by například laboratorní model dojel na kraj stolu a hnacím kolem 

by přejel okraj stolu, tak není schopen jízdou vzad vyjet zpět na stůl. Proto toto řešení 

nelze z praktického hlediska použít. 

 

2.8.2 Realizace pohybu pomocí dvou pohonných modulů 

Při této realizaci jsou na laboratorním modelu umístěny 2 pohonné moduly, 

které pohání buď kolo č. 1 a kolo č. 2, nebo kolo č. 1 a kolo č. 4. Lze si rovněž 

představit i zrcadlově, kdy 2 pohonné moduly pohání kolo č. 3 a č. 4 nebo kolo č. 2 a 

kolo č.3. Tímto řešením lze docílit, že laboratorní model je schopen se pohybovat vpřed, 

vzad i do stran. Zůstane problém s přejetím modelu přes okraj stolu. V obou variantách 
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se budou hnací kola protáčet ve vzduchu a laboratorní model nebude schopen se vrátit 

zpátky na stůl. Pro realizaci laboratorních úloh je toto řešení nevyhovující. 

Nosná
konstrukce
vozidla

1 2

3 4
 

Obrázek č. 15 – Schéma pohybu pomocí dvou poháněcích kol 

 

2.8.3 Realizace pohybu pomocí čtyř pohonných modulů 

Při této realizaci je na každém kole laboratorního modelu umístěn krokový motor. 

Laboratorní model je schopen se pohybovat vpřed, vzad i do stran. Pokud najede na 

překážku, je schopen se pohybem vzad vrátit na původní místo. Pokud přejede kolem 

okraj stolu je schopen vyjet zpátky a pokračovat v jízdě. 

 

Nosná
konstrukce
vozidla

1 2

3 4
 

Obrázek č. 16 – Schéma pohybu pomocí všech čtyř kol 

 

Tato realizace je nejvhodnější pro laboratorní model. Model je dostatečně 

pohyblivý a lze tak realizovat laboratorní úlohy. Při pohybu do strany může laboratorní 

model použít pouze 2 anebo všechny 4 motory. Například při pohybu vpravo se může 

kolo č. 1 a kolo č. 3. Pohybovat vpřed a kolo č. 2 a č. 4 může stát na místě. Další 

možností je, že se kolo č. 1. a kolo č. 3. pohybuje vpřed a kolo č. 2 a kolo č. 4. pohybuje 

vzad. Laboratorní model se tak může otáčet jako tank. Lze takto zmenšit poloměr 

otáčení a dosáhnout snáze na kratší dráze větší pohyblivost laboratorního modelu. 



Diplomová práce  2. Návrh a realizace laboratorního modelu čtyřkolového vozidla 

 

19 

 

2.9 Konečné sestavení základních modulů modulárního 

systému Bioloid 

Laboratorní model, který byl po výsledné předchozí analýze sestaven a navržen je 

uveden na obrázku č. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 – Laboratorní model z bočního pohledu 

 

Tento laboratorní model obsahuje tyto moduly: 

6 pohonných modulů AX-12 

1 řídicí jednotka CM-5 

1 senzor AX-S1 

1 kamera pro úlohu č. 4 

 

Řídicí jednotka CM-5 spolu s pouzdrem tvoří nosnou konstrukci laboratorního 

modelu. Pod řídicí jednotkou CM-5 mohou být umístěny napájecí baterie. Na spodní 
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AX-12

AX-12

AX-12

AX-12

AX-12

ID 12

ID 13

ID 17

ID 11

ID 16 ID 14

CM-5

AX-S1 CM-5

ID 100

AX-12
Kamera

části nosné konstrukce jsou čtyři pohonné moduly AX-12, které pohánějí kola. K nosné 

konstrukci laboratorního modelu je rovněž z boku připojen senzor AX-S1. Tento senzor 

slouží k měření vzdálenosti předmětů, které se mohou nacházet před laboratorním 

modelem. Přesně na opačné straně, než je senzor AX-S1, jsou umístěny 2 pohonné 

moduly, které tvoří rameno. Na konci ramena je umístěna kamera. Pohonné moduly 

mohou pohybovat kamerou čtyřmi směry. Vlevo, vpravo, nahoru a dolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 – Ilustrační schéma propojení modulů mezi sebou ze 

spodní strany 

 

Na obrázku č 16 je znázorněno schematické propojení modulů modulárního 

systému Bioloid. Pohled je ze spodní strany laboratorního modelu čtyřkolového vozidla. 

Jednotlivé moduly jsou barevně rozlišeny a každý modul má svoje ID. ID je jedinečné 

identifikační číslo. To umožňuje ovládat každý modul zvlášť. 

Bílou barvu je značen řídicí modul CM-5. Nachází se v ochranném boxu a je také 

součástí nosné konstrukce laboratorního modelu. K této nosné konstrukci jsou 

připevněný čtyři pohonné moduly AX-12 (ID 11, 12, 14, 16), které zajišťují pohyb 

vozidla. Tyto pohonné moduly AX-12 jsou umístěny co nejvíce v rohu, aby byl 
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laboratorní model co nejvíce stabilní. Pohonné moduly AX-12 jsou značený červenou 

barvou. Kola jsou značená černou barvou. Senzor AX-S1 je značen zelenou barvou.  

Na opačné straně, než je umístěn senzor AX-S1, jsou umístěny ještě 2 pohonné 

moduly AX-12 (ID 13 a ID 17). Tyto dva pohonné moduly jsou použity ve 4 laboratorní 

úloze, ve které pohybují kamerou. Jsou umístěny tak, aby mohly pohybovat kamerou ve 

čtyřech směrech. Nahoru, dolu, vlevo, vpravo. 

Propojení mezi jednotlivými moduly jsou značený modrou barvou. Jedná se o 

propojovací kabel, který se skládá ze tří drátů. První propojovací kabel je propojen 

z řídicí jednotky CM-5 do senzoru AX-S1 a poslední kabel je propojen z pohonného 

modulu AX-12 s ID17 do kamery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 – pohled na laboratorní model ze spodní strany 
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Pro vytvořené algoritmy, které jsou popsány v hlavní kapitole č. 4 v této 

diplomové práci, je definován pohyb vpřed, pohyb směrem za senzorem AX-S1 

z horního pohledu na laboratorní model. Pohyb vzad je definován směrem od senzoru 

AX-S1. Pokud se laboratorní model otočí vpravo, tak se jedná o pohyb vpravo. Pohyb 

vlevo je definován přesně opačným směrem, než pohyb vpravo. 
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3 Analýza možného propojení laboratorního modelu 

s řídicími systémy 

 

V této kapitole diplomové práce je analyzováno propojení laboratorního modelu 

s řídicími systémy. V kapitole 3.1 je popsáno obecné propojení. V kapitole 3.2 je 

popsáno propojení modulů s osobním počítačem při využití řídicího systému CM-5 a 

programování pro tento řídicí systém (kapitola 3.3). V kapitole 3.4 je popsáno propojení 

osobního počítače s moduly bez řídicího systému CM-5 a následně v kapitole 3.5 je 

popsáno programování laboratorního modelu pro toto propojení. 

 

3.1 Obecné propojení 

Osobní počítač je vybaven RS232 (tzv. sériový port), který komunikuje v RS232 

rozhranní. Pohonný modul AX-12, nebo senzor AX-S1, na laboratorním modelu 

komunikuje v logice TTL. Je potřeba vyřešit tento problém a převést datovou 

komunikaci z RS232 na TTL logiku. 

RS232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a logickou 0. Logická 1 je 

indikována zápornou úrovní, zatímco logická 0 je přenášená kladnou úrovní výstupních 

vodičů.  

 

Datové signály RS232 

Úroveň Vysílač Přijímač 

Logická 0 +5V až +15V +3V až +25V 

Logická 1 -5V až -15V -3V až -25V 

Nedefinovaný -3V až +3V 

Obrázek č. 20 – Datové signály pro RS232 

 

Nejběžněji se pro generování napětí používá napěťový zdvojovač z 5V a invertor. 

Logické úrovně jsou potom přenášeny napětím +10V pro logickou 0 a -10V pro 

logickou 1. 
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+3 V

-3 V

-25 V

+25 V

Nedefinované
pásmo

Log. 1

Log. 0

t

 

Obrázek č. 21 – Logika RS232 

 

Logika TTL vychází z použití technologie bipolárních křemíkových tranzistorů. 

Je to standard používaný pro implementaci digitálních (také logických) integrovaných 

obvodů. Obvody technologie TTL používají napájecí napětí +5V. Pro logickou 1 je 

definováno napětí přibližně +5V a pro logickou 0 napětí přibližně o velikosti 0V.  

0 V

+2 V
+0,8 V

+5 V

Log. 0

Log. 1

t

Zakázané
pásmo

 

Obrázek č. 22 – Logika TTL 

 

Napětí o velikosti 0V až +0,8V na vstupu se interpretuje jako logická 0. Napětí o 

velikosti +2V až +5V na vstupu se interpretuje jako logická 1. Napětí o velikosti +0,8V 

až +2V leží v tzv. zakázaném pásmu, pro které není funkce obvodu definována. 

 

Datové signály TTL 

Úroveň Vysílač Přijímač 

Logická 0 0V až +0,8V 0V až +0,8V 

Logická 1 +2V až +5V +2V až +5V 

Zakázané pásmo +0,8V až +2V 

Obrázek č. 23 – Datové signály pro TTL 
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Pro shrnutí. RS232 komunikuje při napětí o velikosti od -15V do +15V, kdežto 

TTL logika komunikuje při napětí od 0V do +5V. 

 

PřevodníkPC Moduly

RS232
úroveň

TTL
úroveň

 

Obrázek č. 24 – Propojení mezi osobním počítačem a moduly 

 

Je potřeba tedy převodník, který převede napěťovou úroveň z RS232 na TTL a 

zpět z TTL úrovně na RS232. Za využití daného převodníku lze realizovat návrh 

algoritmů a realizovat řízení laboratorního modelu. 

 

3.2 Propojení osobního počítače s moduly při využití řídicího 

systému CM-5 

Součástí modulárního systému Bioloid je, jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách, řídicí systém CM-5. Tento systém má v sobě integrovaný převodník 

z úrovně RS232 na TTL úroveň a zároveň dokáže přenášet řídicí instrukce do modulů. 

V této kapitole diplomové práce je popsáno propojení mezí osobním počítačem a 

řídicím systémem CM-5. Pokud je realizováno propojení osobního počítače a řídicí 

jednotky CM-5, musí být osobní počítač vybaven RS232 portem. 

 

Řídicí systém
CM-5PC Moduly

RS 232 úroveň TTL úroveň

Obrázek č. 25 – Propojení osobního počítače s moduly za využití řídicího 

systému CM-5 

 

Propojení mezi osobním počítačem a řídicím systémem CM-5 je možné pomocí 

kabelu, který umožňuje tuto komunikaci. Tento kabel musí mít na jedné straně výstup 

v podobě tzv. CANNON 9 RS232 (obrázek č. 26) a na druhé straně konektor Jack 2,5. 
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Do osobního počítače se připojuje na port RS232 a do řídicího systému CM-5 se 

připojuje na konektor Jack 2,5.  

Přes tento propojovací kabel se přenášejí data. V osobním počítači se 

naprogramovaný algoritmus nahraje do řídicí jednotky CM-5. Po nahrání algoritmu do 

řídicí jednotky CM-5 se může propojovací kabel odpojit. Řídicí jednotka je nezávislá na 

osobním počítači. Všechny instrukce vykonává dle algoritmu, který byl do ní nahrán. 

Ovládá všechny připojené moduly modulárního systému Bioloid. 

Pro přenos informací mezi osobním počítačem a řídicím systémem CM-5 postačí 

pouze trojice drátů obsažená v propojovacím kabelu. 

Pro přenos dat postačí využít pin č. 2, pin č. 3 a pin č. 5. 

 

Obrázek č. 26 – Popis portu RS232 

 

V pinu č. 2 se přenáší data z řídicí jednotky CM-5 do osobního počítače. V pinu č. 

3 se přenášejí data z osobního počítače do řídicí jednotky CM-5 a pin č. 5 slouží jako 

systémová zem (GND). V tabulce na obrázku č. 27 jsou oranžovou barvou zvýrazněné 

piny, které jsou využity pro přenos informací z řídicí jednotky do osobního počítače a 

zpět. Pro znázornění směru přenosu dat je zobrazen směr šipkami. Směr � je označen 

jako směr z řídicí jednotky do osobního počítače a směr � je označen jako přenos dat 

z osobního počítače do řídicí jednotky CM-5.  

Výhody tohoto provedení jsou takové, že není potřeba mít k modelu připojený 

osobní počítač po celou dobu provádění algoritmu. Pouze stačí nahrát algoritmus do 

řídicího systému CM-5 a poté přerušit spojení s osobním počítačem. Řídicí systém CM-

5 vykonává samostatně instrukce. Řídicí systém CM-5 nám rovněž slouží jako 

převodník mezi napěťovou úrovní RS232 a napěťovou úrovní TTL. Další výhodou je 
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možnost schovat do řídicího systému CM-5 napájecí baterie, takže pohyb laboratorního 

modelu nezávisí na délce napájecího kabelu.  

 

PIN Název Směr Popis AJ Popis CJ 

1 CD � Carier Detect Příznak přenosu 

2 RxD � Receive Data Přijímaná data 

3 TxD � Transmit Data Vysílaná data 

4 DTR � Data Terminal Ready Připravenost vysílat data 

5 GND --- Systém Ground Systémová zem 

6 DSR � Data Set Ready Připravenost přijímat data 

7 RTS � Tequest To Send Požadavek přenosu 

8 CTS � Clear To Send Smazání přenosu 

9 RI � Ring Indikator Kruhový indikátor 

Obrázek č. 27 – Popis jednotlivých pinů portu RS232 

 

Nevýhodou u tohoto provedení je, že nelze poměrně rychle zasahovat a měnit 

hodnoty některých proměnných za běhu programu. Například, by bylo potřeba 

nastavovat rychlost pohybu laboratorního modelu, tak postup je takový, že tuto hodnotu 

je potřeba upravit v programovacím jazyce, poté zkompilovat a převést do formátu hex, 

který se implementuje do řídicího modulu CM-5. 

Toto propojení bylo realizováno pro úlohu č. 1 (4.2), úlohu č. 2 (4.3), úlohu č. 3 

(4.4) a následně úlohu č. 123 (4.1). 

 

3.3. Programování při využití  řídicího systému CM-5 

Pokud je realizováno propojení osobního počítače s řídicím systémem CM-5, lze 

využit k tvorbě algoritmů tyto aplikace: 

- Behaviour control programmer 

- Motion Editor 

- Programmers Notepad [WinAVR] + Robot terminal 

 

Základní aplikací, která je součástí modulárního systému Bioloid je Behavior 

control programmer. Tato grafická aplikace se ovládá pouhým klikáním na jednotlivé 

obdélníky. Na začátku každého řádku se vybírá příkaz a poté jeho jednotlivé parametry. 

Pokud již nemá daný příkaz další parametry, lze nastavit další příkaz na dalším řádku a 
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opakovaně přidávat parametry. Modulární systém nabízí několik výukových příkladů. 

Všechny jsou uvedený na CD, které je součásti modulárního systému Bioloid. 

Vytvořený program lze nahrát do řídicího modulu CM-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 – Aplikace Behaviour control programmer 

 

Další aplikací, která je součástí modulárního sytému Bioloid je Motion editor. 

Tato aplikace je vhodná, pokud uživatel vytvoří z modulárního systému Bioloid 

například humanoida a chce realizovat jeho pohyb končetin. Nahraní algoritmu do 

řídicího modulu CM-5 je podobné jako u Behavior control programmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 29 – Aplikace Motion Editor 
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Podrobnější popis Behaviour control programmer a Motion editor je uveden 

v návodu, který je součástí modulárního systému Bioloid. 

Tyto 2 aplikace nejsou příliš vhodné pro realizaci algoritmů z několika důvodu. 

První důvod je ten, že se tyto aplikace nedají používat ve složitějších úlohách. 

Například Behavior control programmer umožňuje využít pouze 122 řádků. Druhým 

důvodem je ten, že laboratorní model má sloužit pro potřeby výuky a nejběžnějším 

programovacím jazykem, se kterým se studenti setkávají, je programovací jazyk C. 

Pro realizaci algoritmu v jazyce C jsou použity dvě aplikace. První aplikace je 

Programmers Notepad [WinAVR], ve které lze vytvořit zdrojový kód. Soubor takto 

vytvořený, musí mít příponu c. Tento zdrojový kód se poté musí převést do formátu 

hex, protože tento formát lze nahrát do řídicího modulu CM-5. Pro převod zdrojových 

kódu ve formátu c do formátu hex, se používá soubor makefile, který se musí 

nakopírovat společně k zdrojovému kódu do společného adresáře. Soubor makefile se 

může editovat a upravovat parametry, jako je název vstupního a název výstupního 

souboru. Programmers Notepad [WinAVR] obsahuje příkaz make all, který převede 

formát c na formát hex. Jakmile je vytvořený zdrojový kód ve formátu hex, tak stačí 

použít další aplikaci a to Robot terminal, která dokáže komunikovat s řídicí jednotkou 

CM-5 a algoritmus do ní implementovat. 

 

 

Obrázek č. 30 – Aplikace Programers notepad [WinAVR] 

 

Pokud je nadále osobní počítač propojen s řídicí jednotkou CM-5 a je zároveň 

spuštěná aplikace Robot terminal, tak při vykonávání algoritmu může zobrazovat Robot 
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terminal hodnoty, které lze využit pro informaci, co se s konkrétním laboratorním 

modulem děje, nebo v jaké pozici se nachází. Rovněž lze využít aplikaci Robot 

terminal, aby zobrazovala informace, co může uživatel provádět. Vše závisí na tom, jak 

je naprogramovaný algoritmus. 

 

 

Obrázek č. 31 – Aplikace Robot terminal 

 

3.4 Analýza propojení osobního počítače s moduly bez řídicího 

systému CM-5 

Druhou možností propojení a řízení laboratorního modelu bez řídicí jednotky CM-

5 je potřeba vytvořit 2 převodníky, které nahradí řídicí jednotku CM-5 a umožní 

komunikaci mezi osobním počítačem a moduly modulárního systému Bioloid. Osobní 

počítač tak tvoří řídicí systém. 

 

Obrázek č. 32 – Propojení mezi osobním počítačem a moduly bez řídicí 

jednotky CM-5 

 

Osobní počítač musí být vybaven portem RS232 (sériový port). Převodník 1 musí 

převést logiku RS232 na logiku TTL a zpět. Nejčastěji se na převod používá převodník 

úrovní MAX232. Jedná se o velmi používaný a rozšířený převodník. Jeho nespornou 

PC Převodník 1 Převodník 2 Moduly

RS 232
TTL
Full-duplex

TTL
Half-duplex
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výhodou je, že potřebuje pouze jeden zdroj napětí a to pouze +5V. Obsahuje 2 

převodníky TTL -> RS232 a 2 převodníky RS232 -> TTL. 

Port RS232 komunikuje s převodníkem č. 1 v režimu full-duplex. Vzhledem 

k tomu, že moduly modulárního systému Bioloid komunikují v režimu half-duplex, tak 

musí být vytvořen převodník č. 2, který převádí TTL logiku ve full-duplex režimu na 

TTL logiku v half-duplex režimu. 

Full-duplexní režim je taková komunikace, která umožňuje přenos dat mezi 

dvěma zařízeními součastně. Obě zařízení mohou zároveň přijímat i vysílat data 

najednou. V half-duplex režimu obě strany mohou přijímat i vysílat, ale ne současně. 

V každý jednotlivý okamžik probíhá komunikace pouze jedním směrem. 

Na obrázku č 31 je uveden převodník 2. Aby byla zajištěna datová komunikaci 

v half-duplex režimu, tak je potřeba definovat, kdy proběhne přenos z převodníku č. 2 

směrem k modulu a kdy proběhne přenos z modulu do převodníku č. 2. K tomu slouží 

DIRECTION_PORT. Pokud je na DIRECTION_PORT přiveden impuls o hodnotě 

logické 1, tak se data přenáší směrem k modulům a pokud je logická 0, tak se data 

přenáší z modulu směrem k osobnímu počítači. 

 

 

Obrázek č. 33 – Schéma převodníku 2 

 

Modulární systém Bioloid v provedení Expert kit nabízí přímo převodník, který 

dokáže nahradit oba převodníky (Převodník 1 a Převodník 2). Převodník je pojmenován 

UsbToDynamixel.  
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Obrázek č. 34 – UsbToDynamixel 

 

Jedná se o zařízení, které má na jedné straně USB port a na druhé straně je jeden 

z výstupu přímo konektor, který je stejný i v modulech. UsbToDynamixel může rovněž 

převádět data z USB portu na port RS232 a zpět. Pokud je použit osobní počítač, který 

už nemá výstup na RS232, tak lze využít UsbToDynamixel, který takto převede data. 

Toto propojení se dá využit, pokud je potřeba používat řídicí systém CM-5 a osobní 

počítač neobsahuje port RS232. 

Operační systém v osobním počítači nemá potřebné ovládače, proto je potřeba 

nainstalovat ovládače z CD, které je součásti modulárního systému Biloloid. 

Pokud není potřeba použít zařízení UsbToDynamixel na převod USB na RS232, 

nebo není součástí balení (Beginner kit, Comprehensive kit), tak postačí zakoupit 

jednoduchý převodník, který umí převod USB na RS232. 

UsbToDynamixel je využit pro úlohu č. 4 (4.8). 

 

3.5 Programovaní laboratorního modelu bez řídicí jednotky CM-

5 

K programování a realizaci algoritmu bez řídicí jednotky CM-5 postačí 

programovací jazyk C, který je instalován v osobním počítači. V této diplomové práci je 

použit Microsoft Visual studio C++, které je nainstalován pod systémem Windows XP. 

K této aplikaci je potřeba ještě zahrnout knihovny a hlavičkové soubory. Tyto soubory 

obsahují definice a funkce, které potřebuje pro práci a komunikaci s laboratorním 

modelem. 
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Obrázek č. 35 – Aplikace Microsoft Visual C++ 

 

Konkrétně je potřeba přidat knihovnu libCM-5.a a hlavičkový soubor libCM-5.h. 

Pro práci s pohonnými moduly AX-12 se ještě musí přidat knihovna dynamixel.lib a 

hlavičkový soubor dynamixel.h. Všechny tyto soubory jsou součásti modulárního 

systému Bioloid a samozřejmě i součástí CD, které je součástí této diplomové práce. 

Poté stačí využít UsbToDynamixel a algoritmus v Microsoft Visual C++ už po 

kompilaci přímo komunikuje s laboratorním modelem. Úloha č. 4 využívá ještě další 2 

soubory. Vision.lib a vision.h. Tyto soubory jsou potřeba pro zpracování obrazu, který 

přichází z kamery. Těmito soubory a zpracováním obrazu se zabývá ve své diplomové 

práci student Kamil Volný. 
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4 Realizace úloh 

 

V této kapitole diplomové práce jsou popsány všechny algoritmy, které byly 

vytvořeny. Dle zadání diplomové práce, měly být realizovány 3 řídicí algoritmy. 

Nakonec byly vytvořeny 4 řídicí algoritmy, které demonstrují více možností a využití 

laboratorního modelu. První 3 algoritmy jsou vytvořeny pro řídicí systém CM-5 (úloha 

č. 1, úloha č. 2 a úloha č. 3) a lze je do CM-5 nahrát samostatně. Vzhledem k tomu, že 

je nepraktické, neustále nahrávat každou úlohu zvlášť do řídicí jednotky CM-5, byla 

vytvořena úloha č. 123, která tyto 3 úlohy spojila dohromady. Úloha č. 123 je 

implementována v řídicí jednotce CM-5. Po spuštění laboratorního modelu si lze vybrat, 

která úloha se má spustit. Poslední úloha č. 4 používá jako řídicí systém osobní počítač. 

Ten je propojen s laboratorním modelem. Laboratorní model dodává informace 

osobnímu počítači. Algoritmus v osobním počítači analyzuje informace a na základě 

toho posílá řídicí instrukce z osobního počítače zpátky do laboratorního modelu. 

Všechny úlohy jsou vytvořeny tak, že základem jsou funkce, které definují pohyb, 

nebo zajišťují opakující se činnost některého algoritmu laboratorního modelu. Hlavní 

program poté volá jednotlivé funkce. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny 

funkce, které byly vytvořeny. 

 

4.1 Úloha č. 123 – souhrn úlohy č. 1, úlohy č. 2 a úlohy č. 3 

Úloha č. 1, úloha č 2 a úloha č. 3 jsou umístěny do jednoho algoritmu, který je 

implementovaný do řídicí jednotky CM-5. 

V přiloženém CD, které je jako příloha součástí diplomové práce, je tento 

program pojmenován jako úloha 123. Tento program je napsán v programovacím jazyce 

Programmers Notepad [WinAVR] a následně zkompilován do zdrojového kódu ve 

formátu s příponou hex. Poté stačí nahrát tento program do řídicí jednotky CM-5. Pro 

nahrávání programu se používá program Robot terminal, který je součástí modulárního 

systému Bioloid. Pokud je nahrání úspěšné, lze spustit tento program.  

Uživatel si může po spuštění laboratorního modelu vybrat, kterou úlohu má 

laboratorní model vykonávat. Stačí pouze zmáčknout tlačítko START a poté vybrat 

dalším tlačítkem jednotlivou úlohu. Úloha č. 1 (4.2) je umístěná pod tlačítkem L. Úloha 

č. 2 (4.3) je umístěná pod tlačítkem U a Úloha č. 3 (4.4) je umístěná pod tlačítkem D. 

Pokud se zmáčkne tlačítko R, na kterém není definovaná žádna úloha, tak model čeká 
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na stisknutí dalšího tlačítka, které vybere úlohu. Pokud chce uživatel vybrat úlohu č. 2, 

tak postačí zapnout laboratorní model, poté zmačknout tlačítko START a poté tlačítko 

U. Laboratorní model začne vykonávat úlohu č. 2. Pokud se vypne laboratorní model a 

poté zapne, lze opět stejným způsobem vybrat další úlohu.  

Pokud je laboratorní model propojený s osobním počítačem a v osobním počítači 

je spuštěný Robot Terminal, tak se této aplikaci zobrazují informace o výběru 

jednotlivých úloh.  

 

Zmáčknutí 1. tlačítka Zmáčknutí 2. tlačítka Počet bliknutí diody AUX Vybraná úloha 

START L 1x Úloha č. 1 

START U 2x Úloha č. 2 

START D 3x Úloha č. 3 

START R 0x žádná úloha 

Obrázek č. 36 – Tabulka přiřazených příkazů k jednotlivým tlačítkům 

 

Pokud laboratorní model není propojený s osobním počítačem a uživatel chce mít 

jistotu, kterou úlohu zvolil, tak byla přidána funkce, která umožní blikání diody AUX. 

Dioda AUX blikne tolikrát, podle toho, která úloha byla navolena. Například pokud je 

vybrána úlohu č. 2 (4.3), tak dioda AUX blikne 2x a poté se spustí daná úloha. Pokud je 

zmáčknuto tlačítko R, tak laboratorní model neblikne, pouze bude čekat na stisknutí 

dalšího tlačítka. 

 

Start

Tlacitko L

Uloha c. 1

Tlacitko U

Uloha c. 2

Tlacitko D

Uloha c. 3

Tlacitko R

Zadna uloha

Bliknuti
AUX 1x

Bliknuti
AUX 2x

Bliknuti
AUX 3x

Bliknuti
AUX 0x

 

Obrázek č. 37 – Vývojový diagram pro výběr jednotlivých úloh 
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Obrázek č. 38 – Vývojový diagram Úlohy č. 123 
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Obrázek č. 39 – Výstup v aplikaci Robot terminal 

 

Pro názorný příklad byl zapnut laboratorní model, poté zmáčknuto tlačítko 

START, poté navoleno tlačítko R. Program vypíše v aplikaci robot terminal na obrázku 

č. 52, že není nastavená žádná úloha. Proto čeká na zmáčknutí dalšího tlačítka. Bylo 

vybráno pro ukázku tlačítko L a navolená tak úloha č. 1 (4.2). 

 

4.2 Úloha č. 1 – Základní pohyb 

Základní úlohou, která byla vytvořena, je úloha č. 1. V této úloze jsou realizovány 

základní pohyby laboratorního modelu. 

Program se spouští tlačítkem START, které je umístěné na řídicí jednotce CM-5. 

Hlavní funkce volá funkci Inicializacemotoru (4.5), která nastaví jednotlivé pohonné 

moduly AX-12 na požadovanou pozici. Poté se spustí funkce Dobehmotoru (4.6), která 

zajistí to, že laboratorní model, nejdříve dokončí pohyb pohonných modulů na startovní 

pozici a až pak je připraven vykonávat Úlohu č. 1. K tlačítku R, L, D, U jsou přiřazený 

jednotlivé funkce. Pohonný modul nyní čeká, které tlačítko na řídicí jednotce CM-5 
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zmáčkne uživatel. Pokud je zmáčknuto tlačítko R, tak laboratorní model vykoná pohyb 

vzad. Pohyb vzad je vykonávan 2 vteřiny. Pokud je zmáčknuto tlačítko L, tak 

laboratorní model vykoná pohyb vpřed po dobu 2 vteřiny. Pokud je zmáčknuto tlačítko 

D, tak se bude laboratorní model otáčet vlevo po dobu 2 vteřin a pokud se zmáčkne 

tlačítko U, tak se laboratorní model bude otáčet vpravo po dobu 2 vteřin. Jakmile se 

laboratorní model zastaví, tak čeká opět na zmáčknutí tlačítka na řídicí jednotce CM-5. 

Algoritmus je naprogramovaný tak, že dokud nebude vypnutá řídicí jednotka CM-5, lze 

neustále mačkat příslušná tlačítka na řídicí jednotce CM-5 a laboratorní model se bude 

neustále pohybovat dle zmáčknutí příslušného tlačítka. Pokud není žádné tlačítko 

zmáčknuto, tak se laboratorní model nebude pohybovat. 

 

Tlačítko Přiřazená funkce 

START Spuštění úlohy č. 1 
R Pohyb vzad na 2 vteřiny 

L Pohyb vpřed na 2 vteřiny 

D Pohyb vlevo na 2 vteřiny 

U Pohyb vpravo na 2 vteřiny 

Ostatní nezařazeno 

Obrázek č. 40 – Tabulka přiřazených příkazů k jednotlivým tlačítkům 

 

Robot terminal se nepoužívá jen pro nahrávání algoritmu do řídící jednotky CM-

5, ale slouží i k zobrazování informací, které může laboratorní model posílat zpět do 

osobního počítače. V tomto programu je toto využito tak, že pokud je laboratorní model 

nadále propojen s osobním počítačem, tak po zmáčknutí tlačítka START na řídicí 

jednotce CM-5, se zobrazí v Robot terminal informace, že je spuštěná úloha č. 1. Pokud 

se mačkají jednotlivá tlačítka na řídicí jednotce CM-5 (tlačítko R, L, D, U), tak se 

vypisují jednotlivé pohyby, které laboratorní model provádí. V tomto případě, pokud je 

zmáčknuto tlačítko R, tak nejen že provede laboratorní model pohyb vzad na 2 vteřiny, 

ale rovněž se v Robot terminal vypíše slovo VZAD. Při každém dalším zmáčknutí 

tlačítka, se vypíše daný text pod ten předchozí.  

Výpis z aplikace Robot terminal je na obrázku č. 42. Po nahrání úlohy do řídicí 

jednotky CM-5 a po zmáčknutí tlačítka START je laboratorní model připraven a čeká 

na zmáčknutí tlačítek. Pro příklad byla navolená tlačítka v tomto pořadí: Tlačítko L, 

tlačítko R, tlačítko U, tlačítko D a nakonec tlačítko R.  
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Obrázek č. 41 – Vývojový diagram Úlohy č. 1 
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Obrázek č. 42 – Výstup úlohy č. 1 v aplikaci Robot terminal 

 

Laboratorní model se bude daným směrem pohybovat po dobu 2 vteřiny. Obrázek 

z aplikace Robot terminal je informativní a slouží k porovnání výsledku. 

 

4.3 Úloha č. 2 – Pohyb laboratorního modelu po stole, nebo 

mezi překážkami na zemi 

Tato úloha je vytvořena pro laboratorní model, který se může pohybovat po 

laboratorním stole, nebo vyvýšené nerovnosti, nebo se může realizovat pohyb 

laboratorního modelu v laboratoři na podlaze. Je zde využit senzor AX-S1, který je 

umístěn před laboratorním modelem. Tento senzor snímá vzdálenost od překážek ve 

směru před laboratorním modelem, pod laboratorním modelem a nad laboratorním 

modelem. Cílem bylo demonstrace využití tohoto senzoru. 

Nahraní algoritmu do řídicí jednotky CM-5 je stejné jako ve všech ostatních 

úlohách. Pokud se poté úloha č. 2 spustí, tak laboratorní model nejdříve vykoná první 

dvě základní funkce. Inicializacemotoru (4.5) a Dobehmotoru (4.6). Poté se laboratorní 

model začne pohybovat směrem vpřed (4.7).  
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Pokud senzor AX-S1 zjistí, že vzdálenost laboratorního modelu směrem k zemi se 

zvětšila, tak se laboratorní model ihned začne pohybovat vzad (4.8) po dobu 1 vteřiny. 

Poté se otočí vpravo (4.9) po dobu 1,5 vteřiny a pokračuje jízdou vpřed. 

Pokud je před laboratorním modelem překážka ve vzdálenosti přibližně 3cm, tak 

se laboratorní model začne opět pohybovat vzad (4.8) po dobu 0,5vteřiny a pak se bude 

otáčet vpravo (4.9) po dobu 2 vteřin. 

Pokud se přesune ruka nad snímač AX-S1 shora, tak se laboratorní modul zastaví 

(funkce Stop 4.12) na 10 vteřin a poté se opět rozjede vpřed (4.7). 

Laboratorní model vykonává na základě snímání dat ze senzoru AX-S1 pohyby 

do té doby, než není vypnuta jednotka CM-5, nebo se nevybijí baterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 43 – Výstup úlohy č. 2 v aplikaci Robot terminal 

 

Výpis z aplikace Robot terminal je zobrazen na obrázku č. 47. Po nahrání úlohy č. 

2 do řídicí jednotky CM-5 na laboratorním modelu a zmáčknutí tlačítka START se 

laboratorní model spustí a začne vykonávat činnost. Na Robot terminal se objeví 

informace Uloha c_2. 
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Obrázek č. 44 – Vývojový diagram Úlohy č. 2 
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4.4 Úloha č. 3 – Plynulé zpomalení a zastavení před překážkou 

V této úloze je také využit senzor AX-S1. Senzor sleduje překážky před 

laboratorním modelem. Jakmile se laboratorní model přiblíží blízko k překážce, tak se 

začne rychlost snižovat v závislosti na tom, jak je blízko k překážce. Čím blíže, tím 

nižší rychlost. Jakmile je vzdálenost laboratorního modelu od překážky přibližně 3 cm, 

tak se laboratorní model zastaví. 

Laboratorní model se na začátku úlohy pohybuje rychlostí vpřed (4.7) o hodnotě 

512. Senzor AX-S1 je schopen předávat informace o překážce v rozmezí 0-255. Bližší 

popis senzoru AX-S1 je v kapitole 2.4 a na obrázku č. 8. Algoritmus načítá údaje ze 

senzoru AX-S1 a násobí je konstantou 2. Čím blíže je laboratorní model překážce, tak 

se jeho rychlost snižuje o hodnotu, kterou přenáší senzor AX-S1. Tím se dosáhne, že 

pokud je laboratorní model blíže k překážce, tak se rychlost laboratorního modelu sníží 

až na 0. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že rychlost modelu může obsahovat hodnotu <45, tak byla do 

algoritmu vložena ještě jedna podmínka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 45 – Výstup úlohy č. 3 v aplikaci Robot terminal 

 

Tato rychlost je velmi nízká a pohonné moduly nejsou schopny pohnout 

laboratorním  modelem,  přesto mají  pohonné  moduly  tendenci  se otáčet, pokud  jsou  
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Obrázek č. 46 – Vývojový diagram Úlohy č. 3 
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nezatížené laboratorním modelem, nebo stojí na nerovné podložce. Laboratorní 

model je velmi neklidný a chvěje se. Proto tato podmínka zajistí, že pokud bude tato 

rychlost velmi nízká, tak se rychlost modelu nastaví na hodnotu 0. 

Výpis z aplikace Robot terminal je zobrazen na obrázku č. 45. Po nahrání úlohy č. 

3 do laboratorního modelu a zmáčknutí tlačítka start, se uvedená úloha spustí. Na Robot 

terminal se zobrazí informace o spuštění úlohy č. 3. Hodnotu, kterou udává senzor AX-

S1, je zobrazena hned o řádek níže. Slouží pro kontrolu. Dle obrázku č. 8 lze hodnotu 

udávanou senzorem AX-S1 převést na hodnotu vzdálenosti od překážky v centimetrech. 

Hodnota udávaná senzorem AX-S1 se neustále aktualizuje. 

 

4.5 Funkce Inicializacemotoru 

Tato funkce je na začátku každé úlohy. Je potřeba inicializovat zvlášť každý 

pohonný modul AX-12. Pohonný modul ID 11, ID 12, ID 14 a ID 16 se inicializuje do 

režimu č. 1. Mohou se tak otáčet určitou rychlostí určitým směrem. Ve zdrojovém kódě 

této funkce to jsou první 4 řádky s příkazy, které tuto inicializaci vytvoří. Motor s ID 13 

a s ID 17 se inicializuji do režimu č. 2. To znamená, že se budou chovat jako krokové 

motory. Ve funkci to jsou příkazy na čtvrtém a pátém řádku funkce. Následující 2 

příkazy nastaví rychlost pohonných modulů ID 13 a ID 17 rychlost 100 a poslední 2 

příkazy umožní, aby se pohonné moduly nastavily na startovací pozici. Tyto dva 

pohonné moduly totiž tvoří rameno na zadní části laboratorního modelu. Na ramenu je 

umístěna kamera, která se používá v úloze č. 4. Vzhledem k tomu, aby se nezničila 

kamera, tak byla zvolena startovací pozice, kdy se rameno nastaví do základní polohy. 

Laboratorní model je základní poloze zobrazen na obrázku č. 17.  

Vývojový diagram funkce Inicializacemotoru je zobrazen na obrázku č. 47. 

 

4.6 Funkce Dobehmotoru 

V předchozí funkci Inicializacemotoru (4.6) se musí pohonné moduly ID 13 a ID 

17 nastavit do základní pozice. Tato funkce zajistí, že se nebudou vykonávat žádné jiné 

instrukce do té doby, než se uvedené pohonné moduly přesunou na požadovanou 

startovní pozici.  

Vývojový diagram funkce Dobehmotoru je zobrazen na obrázku č. 48. 
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Inicializacemotoru
(4.5)

Konec

11, uhel
natoceni != 0

+

-

11, uhel natoceni = 0

12, uhel
natoceni != 0

+

-

12, uhel natoceni = 0

14, uhel
natoceni != 0

+

-

14, uhel natoceni = 0

16, uhel
natoceni != 0

+

-

16, uhel natoceni = 0

13, uhel
natoceni == 0

+

-

13, uhel natoceni = 1023

17, uhel
natoceni == 0

+

-

17, uhel natoceni = 1023

motor 13, rychlost pohybu = 100

motor 17, rychlost pohybu = 100

motor 13, pohyb na pozici = 500

motor 17, pohyb na pozici = 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 47 – Vývojový diagram funkce Inicializacemotoru 
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4.7 Funkce Vpred 

Tato funkce zajistí pohyb laboratorního modelu směrem vpřed. Pro pohonný 

modul AX-12 ID 11 a ID 14 je nastavená proměnná VPRED, která má hodnotu 500. Je 

to střední hodnota rychlosti. Pohonný modul ID 11 a ID 14 vykonávají otáčivý pohyb 

směrem dopředu. Vzhledem k tomu, že pohonné moduly ID 12 a ID 16 jsou zrcadlově 

otočeny vůči pohonným modulům ID 11 a ID 14, tak nemůžou mít stejnou instrukci 

VPRED, ale musí se otáčet přesně naopak. Proto mají pohonné moduly ID 12 a 16 

nastavenou instrukci VZAD. Je to hodnota 500 zvětšená o číslo 1024. Toto zajistí 

stejnou rychlostí pohyb přesně opačným směrem. Tím dosáhneme u laboratorního 

modelu pohyb směrem vpřed. 

Vývojový diagram funkce Vpred je zobrazen na obrázku č. 49. 

 

4.8 Funkce Vzad 

Tato funkce zajistí pohyb laboratorního modelu směrem vzad. Pohonné moduly 

mají přesně opačné instrukce, než u funkce Vpred. Pohonné moduly ID 11 a ID 14 mají 

nastavenou proměnnou VZAD a pohonné moduly ID 12 a ID 16 mají nastavenou 

proměnnou VPRED. 

Vývojový diagram funkce Vzad je zobrazen na obrázku č. 50. 

 

4.9 Funkce Vpravo 

Tato funkce zajistí, pohyb laboratorního modelu vpravo. Pohonné moduly ID 11, 

ID 12, ID 14 a ID 16 mají nastavenou instrukci VPRED. Laboratorní model se bude 

otáčet vpravo jako tank. Dvojice pohonných modulu ID 11 a ID 14 se pohybuje směrem 

vpřed a druhá dvojice pohonných modulu ID 12 a ID 16 se pohybuje směrem vzad. 

Laboratorní model se otočí na malé ploše místa. Tato funkce je hodně využita v úloze č. 

2, kdy se pohybuje laboratorní model po stole.  

Vývojový diagram funkce Vpravo je zobrazen na obrázku č. 51. 

 

4.10 Funkce Vpravo2 

Je to skoro stejná funkce jako Vpravo, rozdíl je pouze v tom, že pohonné moduly 

ID 12 a ID 16 stojí. Laboratorní model se tedy otočí vpravo, ale otočí se o menší úhel 

než ve funkci Vpravo. 

Vývojový diagram funkce Vpravo2 je zobrazen na obrázku č. 52. 
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Dobehmotoru
(4.6)

13, pohyb
motoru != 0   nebo

17, pohyb
motoru != 0

+

-

Konec

 

Obrázek č. 48 – Vývojový diagram funkce Dobehmotoru 

 

 

Vpred (4.7)

motor 11, pohyb = VPRED

motor 12, pohyb = VZAD

motor 14, pohyb = VPRED

motor 16, pohyb = VZAD

Konec

 

Obrázek č. 49 – Vývojový diagram funkce Vpred 
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Vzad (4.8)

motor 11, pohyb = VZAD

motor 12, pohyb = VPRED

motor 14, pohyb = VZAD

motor 16, pohyb = VPRED

Konec

 

Obrázek č. 50 – Vývojový diagram funkce Vzad 

 

4.11 Funkce Vlevo 

Tato funkce zajistí, pohyb laboratorního modelu vlevo. Instrukce pohonných 

modulů jsou opačné, než u funkce Vpravo. Pohonné moduly ID 11, ID 12, ID 14 a ID 

16 mají nastavenou instrukci VZAD. Dvojice pohonných modulu ID 11 a ID 14 se 

pohybuje směrem vzad a druhá dvojice pohonných modulu ID 12 a ID 16 se pohybuje 

směrem vpřed. 

Vývojový diagram funkce Vlevo je zobrazen na obrázku č. 53.  

 

4.12 Funkce Stop 

Tato funkce zajistí zastavení všech pohonných modulů, které jsou zadány. 

Konkrétně ID 11, ID 12, ID 14 a ID 16. Laboratorní modul se dále nepohybuje, dokud 

není zadána další funkce, který umožní pohyb. 

Vývojový diagram funkce Stop je zobrazen na obrázku č. 54. 

 

4.13. Funkce Blik 

Tato funkce je použitá pouze v úloze č 123. V této úloze si uživatel může vybrat, 

kterou úlohu má laboratorní model vykonávat. Tato funkce zajistí rozsvícení diody 
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AUX na 300ms a poté zhasnutí diody AUX na 300ms. Pokud bude vybrána úloha č 1, 

tak dioda AUX blikne pouze jednou. Pokud bude vybrána úloha č. 2, tak dioda AUX 

blikne 2x a pokud bude vybrána úloha č. 3, tak dioda AUX blikne pro kontrolu 3x. 

Vývojový diagram funkce Blik je zobrazen na obrázku č. 55. 

 

4.14. Ostatní použité funkce 

Zde je popis funkcí, které jsou součástí programovacího jazyka C v aplikaci 

Programmers Notepad [WinAVR] a jsou využity ve vytvořených algoritmech. 

Funkce LEDOn zajistí rozsvícení diody na řídicí jednotce CM-5. V parametru této 

funkce je definice, která dioda se má rozsvítit.  

Funkce LEDOff zajistí zhasnutí diody na řídicí jednotce CM-5. V parametru této 

funkce je definice, která dioda má zhasnout. 

Funkce MiliSec zajišťuje čekání algoritmu po dobu, která je parametrem této 

funkce.  Parametr je udáván v milisekundách. Pokud se tato funkce kombinuje s jinými 

funkcemi, tak zajišťuje dobu trvání těchto funkcí. Například ve funkci Blik zajišťuje 

dobu trvání svícení diody AUX a dobu zhasnutí diody AUX. Ve vývojových 

diagramech je popsána jako doba trvání. 

Funkce WaitButtonChange sleduje stisknutí tlačítek na řídicí jednotce CM-5 a 

vrací hodnotu, které tlačítko bylo stisknuto. Tato funkce je například využita při výběru 

požadované úlohy v úloze č. 123. 

Funkce TxDString umožňuje vypsání hodnot nebo textu do aplikace Robot 

terminal. Ve vývojových diagramech je popsána jako Tisk. Pokud je parametr funkce 

označen v uvozovkách, funkce vypíše přesně to, co je napsáno mezi nimi. 

Funkce ReadByte dokáže zajistit data z požadovaných modulů. V parametru této 

funkce je definováno ID modulu, ze kterého se data mají získat a druhým parametrem je 

konkrétní informace, která je požadována. Například u senzoru AX-S1 je možnost 

zjišťovat vzdálenost od překážky a vypisovat následně v aplikaci Robot terminal. Ve 

vývojových diagramech je tato funkce popsána jako data snímána z požadovaného 

směru (zdola, shora a zepředu). 

Funkce WriteWord posílá instrukce jednotlivým modulům. Prvním parametrem 

funkce je ID modulu, pro který je instrukce určena. Druhým parametrem je informace, 

jaký pohyb má modul vykonávat a třetím parametrem je jakou rychlostí a směrem. 
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Všechny použité funkce jsou rovněž popsány ve zdrojových kódech, které jsou 

součástí této diplomové práce jako příloha na CD. 

 

Vpravo (4.9)

motor 11, pohyb = VPRED

motor 12, pohyb = VPRED

motor 14, pohyb = VPRED

motor 16, pohyb = VPRED

Konec

 

Obrázek č. 51 – Vývojový diagram funkce Vpravo 

 

 

Vpravo2 (4.10)

motor 11, pohyb = VPRED

motor 12, pohyb = 0

motor 14, pohyb = VPRED

motor 16, pohyb = 0

Konec
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Obrázek č. 52 – Vývojový diagram funkce Vpravo2 

 

Vlevo (4.11)

motor 11, pohyb = VZAD

motor 12, pohyb = VZAD

motor 14, pohyb = VZAD

motor 16, pohyb = VZAD

Konec

 

Obrázek č. 53 – Vývojový diagram funkce Vlevo 

 

 

Stop (4.12)

motor 11, pohyb = 0

motor 12, pohyb = 0

motor 14, pohyb = 0

motor 16, pohyb = 0

Konec

 

Obrázek č. 54 – Vývojový diagram funkce Stop 
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Blik (4.13)

Konec

Zapnuti diody AUX

Doba trvani 0,3s

Vypnuti diody AUX

Doba trvani 0,3s

 

Obrázek č. 55 – Vývojový diagram funkce Blik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  4. Realizace úloh 

 

54 

 

4.8 Úloha č. 4 – VisionEx5 Aplikace detekce a sledování objektu 

Tento příklad vznikl spojením dvou diplomových prací. Spolupracoval jsem se 

studentem Kamilem Volným, který se zabývá ve svojí diplomové práci vývojem 

výukových aplikací pro demonstraci úloh zpracovávání a rozpoznávání obrazu. Pro 

moji úlohu jsem využil a upravil aplikaci VisionEx5, kterou student vytvořil. 

VisionEx5 je aplikace zpracovávající detekci objektu podle barvy a kontrolu 

vychýlení objektu z ohraničené oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 56 – Aplikace VisionEx5 

 

V aplikaci lze nastavit barvu objektu, který má být detekován. K dispozici jsou na 

výběr červená, zelená a modrá barva. Rovněž je k dispozici výběr sériového portu, na 

kterém tato aplikace komunikuje s laboratorním modelem. Aplikace nabízí komunikaci 

od COM1 až po COM8. Tento výběr je dostačující pro většinu standardních osobních 

počítačů. Dalším poměrně důležitým nastavením je citlivost detekce barvy. Toto 

nastavení umožňuje, jak moc dokáže aplikace rozlišit sledovaný předmět. Pokud je 

spuštěná aplikace, tak zobrazuje nalezené objekty bílou barvou na černém pozadí. 

Citlivost detekce barvy určuje, jak moc té bílé barvy na černém pozadí bude zobrazeno 

v aplikaci. Pokud je nastavená hodnota 10, tak citlivost detekce barvy bude poměrně 

nízká. Pro optimální podmínky v laboratoři je vhodné nastavit citlivost na hodnotu 25-

30. Pokud je zvolená příliš vysoká hodnota (50), tak aplikace bude zobrazovat příliš 
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mnoho objektů ve formě malých bílých teček na černém pozadí. Kamera nebude mít 

možnost zvolit a sledovat požadovaný předmět. Tato aplikace je programovaná 

v Microsoft Visual C++ a byla testována na osobním počítači s operačním systémem 

Microsoft Windows XP. 

Realizoval jsem propojení osobního počítače, na kterém běží aplikace VisionEx5, 

s laboratorním modelem a integroval několik algoritmu a funkcí, které dokážou 

pohybovat s jednotlivými moduly laboratorního modelu. Na laboratorním modelu je 

umístěná kamera, která snímá objekt. Kamera se může pohybovat ve čtyřech směrech. 

Nahoru, dolu, vlevo a vpravo. Tento pohyb ji umožňují 2 pohonné moduly AX-12, které 

jsou spojeny s kamerou. Pohonný modul AX-12 s ID 13 zajišťuje pohyb kamery 

horizontálním směrem a pohonný modul s ID 17 zajišťuje pohyb kamery ve vertikálním 

směru. Kamera snímá obraz, který je zpracováván aplikaci VisionEx5. V případě, že se 

rozpoznaný objekt vychýlí z ohraničené oblasti, kamera se otočí ve směru vychýlení 

rozpoznaného objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 57 – Propojení laboratorního modelu a aplikace VisionEx5 

 

Kamera umístěná na laboratorním modelu není součástí balení modulárního 

systému Bioloid (Expert kit), ale dá se objednat samostatně jako další prvek. Kamera je 
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kompatibilní s modulárním systémem. Datový přenos do osobního počítače je 

realizován bezdrátově. Součástí balení kamery je totiž bezdrátový přijímač, který data 

přijímá a posílá do osobního počítače. Přijímač je propojen s osobním počítačem přes 

USB kabel. Kamera může vysílat data na 4 možných kanálech. Proto je i přijímač 

vybaven možnosti výběru kanálu. Lze tak realizovat propojení 4 kamery na jeden 

přijímač a pomocí přijímače vybírat jednotlivou kameru a sledovat její obraz. Pokud 

nelze použít tento typ kamery, lze použít jakoukoli jinou zpravidla webovou kameru, 

která je instalována na osobním počítači. 

Do aplikace VisionEx5 byly přidány algoritmy, které zajišťují pohyb pohonných 

modulů AX-12 na laboratorním modelu. Cílem aplikace VisionEx5 je, aby se sledovaný 

objekt stále nacházel co nejvíce ve středu sledované oblasti. Pokud se objekt posune 

například vpravo, tak se rovněž i kamera otočí za sledovaným předmětem. Vzhledem 

k tomu, že kamera i pohonné moduly jsou napájeny propojovacími dráty, tak byly 

definovány krajní polohy, do kterých se můžou pohonné moduly maximálně vychýlit. 

Pokud dojede jeden z pohonných modulů AX-12 do krajní polohy, tak se zastaví a oba 

pohonné moduly se vrátí do základní startovní pozice a poté se opět snaží detekovat a 

sledovat objekt. 

VisionEx5 používá pro identifikaci předmětu knihovnu vision.lib a hlavičkový 

soubor vision.h. Ještě musely být integrovány do této aplikace další soubory. Jedná se o 

knihovnu dynamixel.lib a knihovnu libCM-5.a hlavičkové soubory dynamixel.h a 

LibCM-5.h. Všechny tyto soubory jsou součástí modulárního systému Bioloid. V těchto 

souborech jsou definovány instrukční pakety pro datovou komunikaci mezi osobním 

počítačem, na kterém běží programovací jazyk Microsoft Visual C++ a jednotlivými 

moduly v laboratorním modelu, který je tak následovně ovládán. 

Vzhledem k tomu, aby byly rozlišeny algoritmy, které vytvořil student Kamil 

Volný a které jsem vytvořil já, tak jsem do hlavního programu, který je umístěn 

v souboru main.cpp, integroval pouze algoritmy, které volají jednotlivé funkce, které 

jsou umístěny v souboru robotUtil.cpp. V souboru robotUtil.cpp jsou umístěny všechny 

mnou naprogramované funkce, které jsou potřebné pro pohyb kamery na laboratorním 

modelu. 
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Visio
nEX5

BasicHorizontalAxis(horizontal) horizontal = HorizontalMovement(horizontal, 13, 200, 400, 1)

powerEast
== 0

+

- centerX -
objectX <
eastEdge

+

-

BasicHorizontalAxis(horizontal) horizontal = HorizontalMovement(horizontal, 13, 200, 400, 0)

powerWest
== 0

+

- centerX -
objectX >
westEdge

+

-

BasicVerticalAxis(vertical) vertical = VerticalMovement(vertical, 17, 200, 400, 1)

powerNorth
== 0

+

- centerY -
objectY <
northEdge

+

-

BasicVerticalAxis(vertical) vertical = VerticalMovement(vertical, 17, 200, 400, 0)

powerSouth
== 0

+

- centerY -
objectY) >
southEdge

+

-

Visio
nEX5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 58 – Vývojový diagram integrovaný do hlavního programu 

VisionEx5 
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Do hlavního programu byly přidány 2 globální proměnné. Globální proměnná 

vertical a horizontal definují souřadnice, na kterou se má kamera přesunout. Proměnná 

vertical je určena pro souřadnice ve vertikálním pohybu kamery a proměnná horizontal 

je určená pro souřadnice v horizontálním pohybu kamery. 

VisionEx5 dokáže určit směr, kterým se daný sledovaný objekt přesunuje. Byly 

integrovány přesně do těch podmínek funkce, které se budou vykonávat, pokud se 

sledovaný objekt přesune. Například pokud se sledovaný objekt přesune vpravo, tak se 

za pomocí podmínky zkontroluje, zda se nachází sledovaný objekt mezi pravým 

okrajem sledované oblasti a pravou stranou zeleně ohraničené oblasti. Pokud se tak 

stane, tak se zavolá funkce HorizontalMovement (obrázek č. 59), která zajistí pohyb 

kamery daným směrem. Funkce HorizontalMovement je společná pro pohyb vlevo i 

vpravo a proto obsahuje několik parametrů, které definuji směr a rychlost.  

První parametr funkce HorizontalMovement je definice určení souřadnice 

pohonného modulu. Druhý parametr je ID motoru. Třetí parametr je rychlost pohybu 

pohonného modulu na danou souřadnici. Čtvrtým parametrem je rychlost pohybu 

pohonného modulu do základní pozice a pátý parametr definuje, kterým směrem se má 

pohonný modul přesouvat. Pokud bude poslední parametr roven číslu 0, tak se pohonný 

modul otočí o jeden krok vlevo a pokud bude parametr rovný číslu 1, tak se pohonný 

modul posune o jeden krok směrem vpravo. Výstup funkce HorizontalMovement je 

poté uložen do globální proměnné horizontal. 

Na stejném principu funguje i funkce VerticalMovement (obrázek č. 60). Jen s tím 

rozdílem, že zajišťuje pohyb ve vertikálním směru. Výstupní hodnota funkce 

VerticalMovement je poté uložená do globální proměnné vertical. 

Na obrázku je uveden vývojový diagram, který je integrován do hlavní funkce 

VisionEx5. Jakmile se předmět vychýlí v určitém směru, tak se volají jednotlivé funkce, 

které zajistí posunutí kamery daným stejným směrem. Pokud kamera nevidí žádný 

sledovaný předmět, tak se vrátí do základní polohy. 

Při spuštění funkce HorizontalMovement se provede pohyb příslušného 

pohonného modulu o jeden krok daným směrem. V tomto případě se jedná o pohonný 

modul ID 13. Pokud je poslední parametr funkce (side) rovný hodnotě 0, tak se globální 

proměnná horiz zmenší o hodnotu 1. Pokud je poslední parametr funkce (side) rovný 

hodnotě 1, tak se globální proměnná horiz zvětší o hodnotu 1. Pokud se pohonný modul 

příliš  natočí  do  krajní  polohy,  tak  se  vrátí  do  startovní  polohy,   ve   které   začíná,  
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HorizontalMovement(int horiz, int idMotor, int speed1, int speed2, int side)

horiz=horiz-1

Move_Motor( idMotor, horiz, speed1)

side == 0

Konec

+

-

horiz=horiz+1

side == 1
+

-

horiz == 800||
horiz == 300

+

-

Home_PanTilt()

horiz = 512

Move_Motor( idMotor, horiz, speed2 )
Sleep(500)

return horiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 59 – Vývojový diagram funkce HorizontalMovement 
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VerticalMovement(int vert, int idMotor, int speed1, int speed2, int side)

vert=vert-1

Move_Motor( idMotor, vert, speed1)

side == 0

Konec

+

-

vert=vert+1

side == 1
+

-

vert == 700 ||
vert == 350

+

-

Home_PanTilt()

vert = 512

Move_Motor( idMotor, vert, speed2 )
Sleep(500)

return vert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 60 – Vývojový diagram funkce VerticalMovement 
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BasicHorizontalAxis(int horiz)

Home_PanTilt()

horiz = 512

Sleep(500)

Konec

 

Obrázek č. 61 – Vývojový diagram funkce BasicHorizontalAxis 

 

BasicVerticalAxis(int vert)

Home_PanTilt()

vert = 512

Sleep(500)

Konec

 

Obrázek č. 62 – Vývojový diagram funkce BasicVerticalAxis 

 

při každém spuštění aplikace. Jde o ochranu, aby se nezničil propojovací kabel mezi 

moduly. Na konci funkce vrátí globální proměnnou horiz. 

Funkce VerticalMovement má podobné parametry a definice jako funkce 

HorizontalMovement. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že tato funkce mění hodnotu 

globální proměnné vert. Funkce ovládá pohonný modul ID 17, kterým umožňuje pohyb 

kamery nahoru nebo dolu. Pokud je poslední parametr funkce (side) rovný 0, tak se 

globální proměnná vert sníží o hodnotu 1 a pokud je poslední parametr funkce rovný 1, 
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tak se globální proměnná vert zvýší o hodnotu 1. Rovněž v této funkci je integrovaná 

ochrana vůči zničení propojovacího kabelu mezi moduly, takže jakmile pohonný modul 

dosáhne krajní polohy, tak se vrátí zpět do startovní polohy. Pokud se sledovaný objekt 

přesunuje rychleji, než jej dokáže snímat kamera a následně otáčet kamerou jednotlivé 

pohonné moduly, tak byla vytvořená funkce BasicHorizontalAxis a funkce 

BasicVerticalAxis. Tyto funkce zajistí, že pokud již aplikace VisionEx5 nevidí 

sledovaný objekt, tak se vrátí do základní startovní polohy. 

Funkce BasicHorizontalAxis přesune pohonný modul AX-S1 s ID 13 do základní 

polohy a globální proměnnou horiz nastaví na základní hodnotu. Vývojový diagram 

funkce BasicHorizontalAxis je na obrázku (uvedu). 

Funkce BasicVerticalAxis přesune pohonný modul AX-S1 s ID 17 do základní 

polohy a globální proměnnou vert nastaví na základní hodnotu. Vývojový diagram 

funkce BasicVerticalAxis je na obrázku (uvedu). 

Pro shrnutí. Nejdříve se zapne laboratorní model. Pokud je poté spuštěná aplikace 

VisionEx5, tak postačí vybrat sériový port, na kterém komunikuje laboratorní model. 

Poté si může uživatel vybrat, jakou barvu má mít sledovaný předmět. Na výběr jsou 3. 

Červená zelená a modrá. Poté je ještě vhodné zvolit citlivost detekce barvy. Optimální 

hodnota 25-30. Při této hodnotě dokáže algoritmus najít předmět i v horších světelných 

podmínkách. Pokud bude zvoleno vysoké číslo (50), tak je citlivost velmi vysoká a 

algoritmus dokáže najít spoustu předmětů, které aspoň trošku obsahují požadovanou 

barvu. Pokud například je vybrána červená barva sledovaného předmětu, tak algoritmus 

nalezne i ruku (nebo obrysy ruky), která drží požadovaný předmět. Po výběru stačí 

stisknout tlačítko Start a kamera na laboratorním modelu se nastaví do základní polohy. 

Algoritmus vyhledá požadovaný předmět. Pokud se předmět pohybuje, tak se kamera 

natáčí za předmětem. Kamera má možnost pohybu vlevo, vpravo, nahoru a dolu. Pokud 

se kamera natočí do krajní pozice, tak se vrátí zpátky do základní hodnoty. Pro vypnutí 

aplikace VisionEx5 postačí zmáčknout tlačítko STOP a poté aplikaci vypnout. Poté je 

vhodné vypnout i laboratorní model. 
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5 Závěr 

 

Byl vytvořen laboratorní model čtyřkolového vozidla a k jeho realizaci byl využit 

modulární systém Bioloid, který je vyvíjen firmou Robotis. Laboratorní model se skládá 

z řídící jednotky CM-5, ze šesti pohonných modulů AX-12 a ze senzoru AX-S1. Popis 

realizace a analýzy je uveden ve druhé kapitole. 

Ve třetí kapitole diplomové práce byla popsána analýza propojení laboratorního 

modelu s řídicími systémy. Byly popsány 2 propojení a obě 2 realizovány. První 

propojení bylo realizováno za pomocí využití řídicí jednotky CM-5, která tvořila řídicí 

systém. Druhé propojení bylo realizováno bez řídicí jednotky CM-5. V tomto případě 

byl řídicí systém osobní počítač. 

Cílem praktické části této diplomové práce, která je uvedená v čtvrtém bodě, bylo 

realizovat minimálně 3 výukové algoritmy. Nakonec byly zrealizované 4 výukové 

algoritmy. Úloha č. 1, úloha č. 2 a úloha č. 3 využívají jako řídicí systém řídicí jednotku 

CM-5. Vzhledem k tomu, aby se neustále tyto algoritmy nemusely nahrávat do řídicí 

jednotky CM-5, tak byla vytvořená úloha č. 123, která spojuje všechny 3 úlohy 

dohromady a je nahrána v řídicí jednotce CM-5. Uživatel si může zvolit při zapnutí 

laboratorního modelu, kterou úlohu má vykonávat.  

Úloha č 4 využívá řídicí systém osobní počítač a byla vytvořena ve spoluprácí se 

studentem Kamilem Volným. Kamil Volný se ve své diplomové práci zabývá analýzou 

zpracování a rozpoznání obrazu. Byla využita jeho aplikace VisionEx5, kterou jsem 

upravil a implementoval své algoritmy. Rovněž jsem zrealizoval propojení 

laboratorního modelu s osobním počítačem. Výsledkem je, že na laboratorním modelu 

je instalovaná kamera, která snímá obraz a ten posílá do osobního počítače, na kterém 

běží aplikace VisionEx5. Tato aplikace dokáže vyhledat požadovaný předmět podle 

barvy. Pokud se předmět začne pohybovat, tak jej kamera začne sledovat a otáčet se za 

ním. Pohyb ve 4 směrech ji umožňují 2 pohonné moduly AX-12. Aplikace Kamila 

Volného vyhledá požadovaný předmět podle barvy a mnou vytvořené algoritmy 

realizují pohyb kamery na laboratorním modelu. 

Tato diplomová práce slouží také jako návod, jak vytvořit algoritmus a jak jej 

implementovat do laboratorního modulu. Je zde možnost navazovat na tuto práci a 

realizovat složitější úlohy a algoritmy. Dále vidím možnost ve zdokonalení a rozšíření 

aplikace VisionEx5. Navrhují rozšíření o možnost pohybu modelu čtyřkolového vozidla 
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za objektem rozpoznaným podle barvy, nebo detekce cesty při pohybu modelu 

čtyřkolového vozidla.  

Na přiloženém CD jsou všechny popsané algoritmy i se zdrojovými kódy a 

kompilacemi jednotlivých algoritmů.  

Laboratorní model čtyřkolového vozidla bude umístěn v laboratoři a využíván pro 

potřeby výuky. 

Nakonec bych rád poděkoval Ing. Michalu Řepkovi a Kamilu Volnému za 

odborné konzultace při řešení této diplomové práce. 
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MS – MICROSOFT 

OS – OPERAČNÍ SYSTÉM 

RS232 – SÉRIOVÝ PORT 
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USB – UNIVERSAL SERIAL BUS 
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