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Abstrakt

Cílem diplomové práce bylo připravit  modulární  programový systém trenažéru pro 
vozidlo Hydrogenix. Celé řešení vychází ze simulátoru Tacx Fortius 1942. Tento jsem 
zkompletoval a studoval, spolu s jeho ovládacím softwarem. Zkoumal jsem, které data 
počítač dostává ze simulátoru,  také interkomunikaci mezi softwarem a fyzickou části 
simulátoru probíhající přes USB. Na základě pochopení jejích principů jsem vytvořil 
ovladač pro operační systém Linux. Oproti  původnímu ovladači kooperuje s celým 
vstupním subsystémem, je  použitelný i  pro jiné aplikace,  je  základem pro ovladač 
trenažéru Hydrogenix. Po pochopení simulátoru Tacx Fortius 1942 jsem navrhl obecný 
model simulátoru. Obsahuje vizuální, fyzikální, zvukový, Vstupní a Výstupní moduly. 
Pro implementaci jsem použil open-source program TORCS. Tento obsahuje potřebné 
moduly jmenované v abstraktním návrhu. Specifikoval jsem data pro návrh tratě pro 
Hydrogenix. Na konci diplomové práce je uveden budoucí vývoj projektu.
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kolo, simulátor vozidla, simulátor auta



Abstract

Goal of diploma work was to prepare modular system for car Hydrogenix. Solution 
was build on base of Tacx Fortius 1942. I completed, studied along with its handle 
software. For closer understanding, how program works, which data computed gets 
from  simulator,  i  studied  communication  between  software  and  fysical  part  of 
simulator  traverse  thru  USB.  On  basis  of  its  principles  i  made  driver  for  Linux 
operating system. Compared against orininal one, cooperate with all input subsystem, 
can be used also for other aplications, and serve as a base for Hydrogenix driver. Afted 
understanding of simulator Tacx Fortius 1942 i specified general model of simulator. It 
contains visual, fysical, sound, input and output modules. For implementation i used 
open-source  program TORCS.  This  contains  necessary modules  named  in  abstract 
proposal. I specified data necessary to build track for Hydrogenix simulator. At the end 
of dimploma work is stated future develoment.
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WDM Windows Driver Model

GPS Global Positioning System
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UMDF User – mode driver Framework

KMDF Kernel – mode driver Framework

LKM Loadable Kernel Module 

URB  Request Block 

A/D Analog – Digital

DSP Digitální signálový procesor

USB Universal Serial Bus

XML Extensible Markup Language

TORCS The Open Racing Car Simulator
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Úvod

Vozidla  v dnešní  době jsou téměř  na vrcholu svých technických možností. Dieselový, 
nebo elektrický motor je doveden do stavu nejvyšší účinnosti, ochrana pasažérů je vynikající, 
stejně  jako jejich jízdní  vlastnosti.  Při  starém zůstalo řízení,  stále  musí  za  volantem sedět 
člověk, jako před lety. 

Budoucnost a další skok přinese implementace logiky do řízeného vozidla. Toto se již děje 
například  ve  vozidlech  BMW,  velmi  pomalu  a  konzervativně.  Pokrok  vidím  ve  větším 
propojení  počítače  ve  vozidle  s daty  ze  senzorů,  což  demonstruji  v této  práci  sestavením 
simulátoru  Fortius  1942  v první  kapitole  a  vytvořením ovladače  operačního  systému  pro 
simulátor  Tacx  Fortius  1942  v kapitole  druhé.  Počítač  se  simulačním programem pomocí 
těchto dat a znalostí trasy bude moci informovat pilota vozidla o jeho budoucích krocích a 
upozorňovat jej na blížící se události. V tomto směru je přístupných velice málo použitelných 
programů. Takovéto programy používají piloti Formule 1 a občas se objeví ve formě hry, jako 
Richard Burns Rally. Ve většině současného simulačního software ale chybí zpětná vazba pro 
automobil,  tu v mé práci  uvádím také ve třetí  kapitole,  jako pomocníka pilotovi  při  řízení 
vozidla.   Popisuji  zde  i  přizpůsobení  simulačního  programu  pro co  největší  šetření  paliva 
vozidla. 

Simulační program se dá uzpůsobit pro jakékoliv silniční vozidlo o libovolném počtu kol vyšší 
dvě. Nakonec diplomové práce v kapitole 4. píši o zapojení vozidla Hydrogenix do simulátoru 
a budoucí vývoj a propojení těchto projektů.
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Soustava Laboratorní úlohy se simulátorem 

Sestavení Simulátoru

Tacx  Fortius  1942 simulátor  virtuální  reality kola  přišel  poštou  z  Nizozemí  pečlivě 
zabalen do několika krabic. Velocipéd samotný není součástí  balení.  Součástí   je  rám pro 
uchycení předního kola a rám pro uchycení zadního kola. To je mírně nad zemí, aby pilot mohl 
volně šlapat. Standardní velikost zadního kola je 630 – 690 mm.  Při použití jiné velikosti kola 
jsou k dispozici plastové díly, díky kterým lze rozsah velikostí kola zvětšit až na 610 – 720 
mm. Na zadní stranu kola je úmístěna aktivní brzda, která simuluje odpor při jízdě z kopce. Ta 
je  vybavena posuvným dílem,  který ji  může  přitlačit,  aby na plášti  kola  dobře  seděla.  Ze 
zadního kola se vyjme šroub ho držící a nahradí se šroubem Tacx dodaný spolu s díly. Pomocí 
tohoto šroubu se upevní do držáku zadního kola. Přední část rámu je stojan ve tvaru L. Z kola, 
které se bude upevňovat do zadní a přední časti se sejme přední kolo . Jeho standardní šroub, 
který drží  kolo je  nahrazen jíným,  majícím mírně větší  rozměry.  Vidlice  předního kola  je 
uchycena za tento šroub do stojanu přední části rámu. Zde je nahoře otočný kloub s držákem 
na přední vidlici. Přední část kola a zadní číst kola, obě s profilem L, spodní části směrují proti 
sobě, se spojí k dohromady. Je to provedeno dvěmi trubkami. Jeden koles jde do jednoho L 
profilu, druhý do druhého. V nich se zajistí šrouby. Šrouby mají více poloh, takže do tohoto 
nově vzniklého U profilu se vleze více typů kol dle velikosti. Při stavbě kola jsem zjistil, že 
kolo dodané pro tyto účely je asi o 10 centimetrů delší, než největší roztažitelnost U profilu. 
Vyřešil jsem to znovu zkontrolováním, zda jsou všechny dílu U profilu roztaženy na největší 
rozsah. Poté jsem upevnil zadní kolo a přední vidlici jsem do předního držáku dostal násilím. 
Profil U se ukázal ohebnější, než se zdálo. Tento neustálý tlak má dle mého názoru špatný vliv 
na tak již nepřesné měření výchylky řídítek. Při otáčení řidítky se konstrukce mírně nahýbá, 
protože dolní konec přední vidlice se neotáčí přesně kolem středu, spíše mírně do elipsy. Kolo 
je v sestaveném rámu velmi stabilní. I při velikém zabírání muže, vážícího 100 kilogramů se 
konstrukce chovala bez jakýchkoliv známek nestability.

Oživování laboratorní soustavy, Připojení k PC

Po  složení  kola,  a  částí  simulátoru  Tacx  Fortius  1942  jsem  rozbalil  krabici  s 
elektronikou. Hlavní část, modrý ovládací pultík, jsem uložil do středu řidítek. 
Dle pokynů jsem ji  po obou stranách připoutal  roztahovatelnými  gumičkami,  za háčky po 
jejich bocích. Modrý pultík má vstupně / výstupní část skládající se z USB typu B, zdířku na 
kabel typu RJ – 11 a PS/2 zdířku. Na jeho čele jsou čtyři tlačítka, nahoru, dolů, enter a cancel. 
USB kabel obsažený v balení měl na druhé straně zástrčku do typu A. Část B jsem zapojit do 
počítače a Část B do PC. 
Tato nejmenší možná množina fungovala, zelená led – dioda indikující správnou funkcionalitu 
celého hlavního pultíku fungovala a svítila. Vypojil jsem kabel z počítače a začal se zabývat 
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PS/2 kabelem, který vychází z přední části fyzického simulátoru kola, ze senzoru pro řidítka. 
Délka  tohoto  kabelu  není  příliš  veliká,  nicméně  pro  zapojení  do  ovládacího  pultu  stačí. 
Nasunul jsem nástrčku opatrně dovnitř. Opět jsem zapojit USB kabel typu A do USB portu 
mého notebooku a zelená dioda mě nenechala dlouho na pochybách,  že vše je v pořádku. 
Tímto jsem vyřídil senzory a tlačítka na přední části kola. K aktivní brzdě, kterou jsem na kolo 
přimontoval  při  kompletaci  kola,  jsem připojil  její  ovládání.  Je  to  bíla  krabice  s  rozměry 
25X25  centimetrů.  Z  této  krabičky vede  tlustý kabel  se  čtyřmi  vývody,  ovládající  aktivní 
brzdu.  Našel  jsem správnou  polohu,  zasunul  oba  kusy  kabelu  do  sebe  a  horní  pojistkou 
zašrouboval proti náhodnému vypadnutí. 
Do obsluhy aktivní brzdy je dle návodu ještě nutné připojit senzor na šlapání. Ten se sestává z 
asi  metr  a  půl  dlouhého kabelu,  na  jedné straně opatřeným koncovkou typu Jack a  druhé 
zakončeným  rozšířeným  umělohmotným  místem.  K  němu  je  přiložen  ještě  druhý 
umělohmotný kus, patřící na rotující pedál. Důkladně jsem si rozmyslel, kudy půjde kabel od 
obsluhy aktivní brzdy ke šlapátku. Kabel by se mohl snadno zachytit o kolo, špici, či pedál 
simulátoru.  Jak  jsem  později  zjistil,  opatrnost  byla  namístě,  bez  senzoru  aktivní  brzda 
nefunguje. Nejprve jsem našel místo na dolní části kostry pro přichycení senzoru na kabelu. 
Dal  jsem jej  na  kostru,  upevnil  stahovacím proužkem a  po  levém úchytu  zadního kola  ji 
připevnil dalšími stahovacími proužky. 
Konektor typu Jack jsem opatrně zastrčil do obsluhy aktivní brzdy. Na levé šlapátko jsem ve 
stejné  vzdálenosti  od středu,  jakou má první  senzor  umístil  pomocí  stahovacích proužků i 
druhý senzor, nebo spíše jeho pasivní část. Dle návodu jsem je nastavil, aby se při otáčení 
pedálu míjeli asi milimetr od sebe. Zadní část kola byla téměř kompletní. Vzal jsem kabel RJ – 
11, jeden konec připojil do správné zdířky v modrém ovládacím pultíku a vedl jej kolmo dolů 
na zem. Jelikož při jízdě se budou točit pedály a zadní kolo, vedl jsem jej pod trubkou spojující 
celou konstrukci zadní i přední části kola. 
Na zadní části jsem jej připojil do zdířky pro konektor RJ – 11 v ovládacím prvku pro aktivní 
brzdu.  Zbývalo  připojit  k  ovládacímu  prvku  černý  kabel  pro  přívod  střídavého  proudu  o 
velikosti napětí 230 V. Před zapnutím ovládacího prvku jsem znovu připojil USB A kabel z 
modrého ovládacího pultíku, zda vše funguje , jak má a opět fungovalo. USB jsem vyndal a 
pustil ovládací prvek aktivní brzdy pomocí tlačítka na čele. Ovládací prvek jemně zabručel a 
nic se nedělo. Test zelené diody modrého ovládacího pultíku opět neselhal a kolo bylo složeno. 
V počítači na mé legální koupených Windows Vista se objevila zpráva o novém hardwaru 
připojeném k počítači. Vložil jsem do mechaniky CD Rom instalační médium, našel ovladače 
a počal instalaci. 
Ovladače nebyly digitálně podepsány, ani určeny pro Windows Vista, pouze pro Windows XP. 
Tedy v prohlížeči jsem otevřel stránku výrobce a stáhl si nejnovější ovladače pro simulátor. 
Tyto již Vista Akceptovala. Ihned po instalaci prvního ovladače Vista našla druhé zařízení, 
poté  jsem  nainstaloval  čerstvě  stažený  adresář  s  ovladači  podruhé.  Po  instalaci  nového 
ovladače se modrý řídící  pultík  rozblikal  oranžově,  zařízení  bylo zřejmě nakonfigurováno. 
Bylo mi velmi podezřelé, proč jedno zařízení používá dva ovladače, zvláště, že se chová jinak.
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Instalace software, update a firmware

Program Fortius  je  k  dispozici  pro  operační  systémy Windows 2000,  Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista a Windows Server 2008. Drivery na mnou převzatém 
médiu  byly pouze  pro  Windows  XP.  Windows XP jsem později  používal  pro  testování  v 
Kernel  Virtual  Machine  v  Linuxu.  Při  původním testování  jsem používal  Windows  Vista 
nainstalován klasicky v počítači. 
Instalace programu se provádí vložením instalačního CD do mechaniky počítače. Spustí  se 
výzva k automatické instalaci. Tuto jsem potvrdil, vybral instalační místo na disku a spustil 
instalaci.  Program Fortius vyžaduje vyplnění registrační  karty.  To je důležité pro přijímání 
aktualizací programu a firmware aktivní brzdy. Po instalaci se mi nainstalovala verze 1.0.2, 
která byla již dosti stará. Ihned jsem vyzkoušel možnost upgradu na novou verzi. Stažení a 
automatické nainstalování vylepšení programu Fortius jde pouze po verzích. V mém případě 
jsem stahoval šest krát, než mi bylo programem sděleno, že mám tu nejvyšší verzi 2.2.1.
V případě firmwaru v aktivní brzdě již byla nainstalována nejvyšší verze 1.0.4.
Připojil jsem USB rozhraní simulátoru Fortius 1942 do počítače a spustil program. 
V hlavním menu si může uživatel vybrat z programů:

 I – Magic Fortius, tento slouží pro jízdu ve virtuálním světě a mé poznatky a zkušenosti, 
které jsem psal dále, jsou čerpány z něj. 
Program umožňuje nastavení terénu a okruhy. Může být buďto horské Callisto, nebo okružní 
Atlantis a Olympus. Lze si nainstalovat i své další terény. Na těchto okruzích si lze vybrat i 
počasí.  Můžou  foukat  větry  z  několika  stran,  může  být  zataženo,  mlhavo,  déšť,  nebo 
proměnlivé počasí. Při výběru deště se může stát, že při prudkém pohybu cyklista spadne, což 
dělá celou simulaci o dost zajímavější. Do závodu si lze přibrat počítačem řízené oponenty a 
ovlivnit  nastavení  jejich  umění  jezdit  na  kole.  V  pozici  kamery  se  leze  dívat  z  pohledu 
cyklisty, z pohledu letce, krajiny sledující cyklistu, kamera divergující kolem cyklisty a pohled 
z okraje cesty. V nastavení 3D si může uživatel celý program graficky přizpůsobit, pokud má 
jeho  karta  nebo  procesor  problémy  s  náročností  programu,  například  lze  snížit  hustotu 
vykreslovaných  objektů,  což  pomůže  grafické  kartě.  Při  jezdění  program sleduje  všechny 
hodnoty, když uživatel přestane šlapat, kolo se zastaví a program se zastaví. 

Catalyst program  slouží  ke  tréninku.  K  dispozici  jsou  různé  tréninkové  programy,  pro 
simulující různé typy zátěže. Lze si také vytvořit vlastní tréninkový program. Ten se řídí na 
základě zadaných parametrů čas od 10 sekund do hodiny, vzdálenost od 100 metrů do 100 
kilometrů, sklon od – 5 procent do + 20 procent, výkon od 10 wattů do 990 wattů, tepová 
frekvence od 30 do 230 za minutu, úseků tratě od 1 do 99.

Real Life Video je pro zobrazení natočeného videa, kde se může uživatel projet. Jednotlivé 
úseky videa lze libovolně spojovat a vytvářet tak nové úseky tratí.  Lze měnit obtížnost na 
jednotlivých úsecích, přidávat počítačem řízené oponenty. Ty lze také konfigurovat dle libosti. 
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Program pro kolo

Grafika
Není to přímo věc, která je na simulátorech zásadní. Ovšem program dodávaný spolu s 

kolem Tacx Fortius 1942 mne velmi mile překvapil. Vzhledem k tom, že samotný program 
potřebuje  ke  svému  spuštění  knihovny  technologie.  NET 2.0,  domnívám se,  že  vše  bude 
postaveno na ní. 

Cyklista a kolo

Na počátku cyklista stojí jednou nohou na zemi a při přidání tempa do šlapátek kola se 
zvedne a začne šlapat. Provedení kola je zdařilé, líbivé na oči. Cyklista má dres s logem fy. 
Tacx, štíhlé postavy, pěkných tvarů, velmi realistické. Při jízdě na delší vzdálenost má cyklista 
tendenci sahat po své lahvi s vodou a napít se. Celkově oceňuji, jako velmi dobré.

Trasa

Cyklista  vyjíždí  vždy na místě  dle  trasy.  Většinou ve městě,  mezi  domy a  davem 
jásajících lidí. Cesta, po které jede, je pěkná, grafika neutrální. Kolem cesty je chodník a při 
výjezdu z města dřevěné zábrany, později nic. Ve městě jásají lidé a mávají jezdci. Budovy 
jsou zajímavé, provedeny v grafice asi 10 let staré. Nemohu říci, že to není pěkné, ale není to 
úplně ono. Při větší projížďce po městě se dá dojet na molo, nebo druhou stranou po pobřeží 
pryč. Cesta se brzy změní v kamenitou a svažitou.  To je moment, kdy začne působit aktivní 
brzda, a nohy se začínají namáhat.  Po cestě poblíž jsou 2D keře, otáčející se za cyklistou, 
pěkná přírodní scenérie. Občas se na obzoru objeví 3D velmi pěkný model, například větrný 
mlýn, scenérie, která ještě osvěží dobrou atmosféru.

Komerce

Fy.  Tacx pro simulační  programy prodává „nahrané“ videa,  které  si  může uživatel 
pořídit  za  cenu  od  50  euro  za  kus.  Ty jsou  natočeny kamerou  a  uživatel  po  cestě  skoro 
doopravdy jede. 

Budoucnost

V současné době je vidět, že simulační software je velmi pěkně zpracován, avšak sem 
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tam citelně zaostává, což si myslím, že bude i více a více za standardem. Tacx asi více sází na 
vývoj placených doplňků, ke kterým jsem se ale nedostal. Což nevadí, grafika na simulátoru 
není to nejdůležitější.

Ovládání
Ovládání je realizováno pomocí Tacx Fortius 1942. Bez něj program ani nejde spustit. 

Uživatel cyklista má k dispozici čtyři tlačítka na modrém ovládacím panelu na středu řidítek, 
řidítka  a  šlapátka.  Brzdění  sice  lze  realizovat,  ale  později  vysvětlím,  proč  raději  vůbec 
nepoužívat.
Při rozjezdu musí cyklista více zabrat, aby se kolo na monitoru rozjelo. Ovládání řidítky je 
zprvu nejisté, poté si uživatel zvykne. Velmi mě zarazilo, že kolo se neotáčelo plynule podle 
směru  natáčení  řidítek,  ale  spíše  skokově.  Jízda  po  městě  byla  plynulá,  byly  tam mírné 
kopečky, kde se ihned zapnula mírná zátěž na aktivní brzdě. Naopak při jejich sjíždění aktivní 
brzda pomáhala. Při jízdě do velkého kopce byl odpor aktivní brzdy velmi vysoký. Při najetí 
na chodník, nebo větším vyjetí z dráhy mimo město existovala linie, kde cyklista z kola spadl a 
pokud jsem chtěl jet dále, musel jsem se vrátit.
 Zkoušel  jsem jízdu ve velké rychlosti  a  poté  jsem zabočil.  I  při  mírnější  rychlosti  by to 
znamenalo pád, simulační program to nebral ve zřetel a cyklista v 50 km/h udělal na dvou 
metrech otočku o 180 stupňů.  Při  jízdě z kopce jsem se jal  vyzkoušet  brzdu.  Stlačil  jsem 
rukojeť, sice kolo začalo brzdit, ovšem aktivní brzda točila neustále dál do kola. Tudíž hrozilo, 
že bych mohl poškodit motor aktivní brzdy a brzdění jsem zanechal. Aktivní brzda nepřidává a 
neubírá sílu působící na kolo lineárně, ale prudce ji mění ve stupních. 
U ovládání  kola je velmi důležitý senzor šlapátek.  Ovládání aktivní  brzdy totiž reaguje na 
každý šlap jako na signál k pokračování v činnosti. Pokud cyklista přestane šlapat, kolo se 
během chvíle zastaví i v nejprudším kopci. Na fórech jsem četl, že je to opatření proti spálení 
aktivní brzdy, aby sama nejela do nekonečna. Podle mého názoru by měli brát více v potaz 
terén, kde se cyklista pohybuje.
Ovládání  mne  spíše  zklamalo.  Aktivní  brzda  se  bude  muset  přestavět,  snad  jen 
přeprogramovat, aby svou sílu zvyšovala lineárně a dala se bez problému použít na vozidlo 
hydrogenix. Řízení probíhalo v simulátoru příliš kostrbatě, na přesné určení směru jízdy. Při 
reverzním inženýrství ovladače jsem poté zjistil proč.
Celkově si myslím, že by mohli do Simulátorů kol dávat o dvě třídy lepší senzory řízení a 
aktivní brzda by měla být schopná lineárně zvětšovat a zmenšovat zatížení kola.

Simulační vlastnosti
Simulačními vlastnostmi myslím ty vlastnosti, které člověku dovolují cítit se na kole, 

označovaném též virtuální, stejně jako při reálné jízdě. 
Dle mého názoru je to zvuk, dále jízda po terénu, grafické vzezření, kooperace mezi pohyby na 
reálném kole a pohyby v počítači tím nejdůležitějším, co dělá simulátor simulátorem. K tomu 
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všemu realitu přidávají zpětnovazební prvky. V neposlední řadě také to, co program poskytne 
za statistiky při jízdě.

Zvuk,  terén,  grafické  vzezření  a  kooperace  stroje  se 
simulátorem
Vnímal  jsem kombinaci  těchto  efektů  a  došel  jsem k  závěru,  že  většinou  je  toto 

dostačující, ale v některých případech se jezdec na reálném kole zcela ignoruje.
Grafika je ve většině případů dobrá a nemám k ní žádné výhrady. Modely nejsou rovnoměrně 
pěkné, spíše se na něco velmi dbalo a něco zůstalo ve stínu průměrnosti. Simulační efekt to ale 
ovládacímu programu pro Tacx Fortius  1942 neubralo.   V místech,  kde končí  prostor  pro 
cyklistu na kole, by měl být vždy plot, zábrana, potůček, či něco podle čeho by mohl cyklista 
rozpoznat, že se již nemá pouštět dále. Stalo se mi, že jsem jel daleko za cestu a uprostřed 
rozkvetlé louky končila mez, kam až se může cyklista ve virtuální realitě dostat. Jindy jsem se 
rozhodl, že si vyjedu jeden prudký kopec do stráně a již téměř při vrcholu jsem spadl, čili jsem 
byl nucen sjet kopec nazpět. Ty mantinely jsou věc, na které by ještě autoři měli zapracovat.
Zvuky simulačního ovládacího programu jsou normální, při příjezdu k pláži je slyšet moře, ve 
městě  jde  slyšet  jásající  dav,  k  tomu  všemu  rozličné  zvuky prostředí  navozují  příjemnou 
atmosféru pro pohyb a šlapání. Pád cyklisty z kola má též své zvuky. Zvuk kola jsem neslyšel, 
byl přebit zvukem aktivní brzdy fyzického kola.
Terénní  úpravy hodnotím velmi  dobře.  V simulačním programu  je  terén  dosti  rozsáhlý a 
rozličně formovaný, aby si cyklista mohl vyzkoušet jakoukoli formu zátěže. Je zde terén pro 
trénink ala oderské vrchy, kde člověk na rovinu prakticky nenarazí a může bud jet do kopce, 
nebo z kopce. Ty nejsou velké, ale po několika desítkách minut dají člověku zabrat. Rovina je 
v programu samozřejmostí,  aktivní brzda je tehdy neaktivní.  Terén typu Šumava, větší, ale 
velmi  oblé  kopce  jsou  pro  cyklistu  velkou  výzvou,  zdolání  dlouhého  kopce  ukáže  na 
simulátoru jeho slabé i silné stránky.
Program má v základnu i nastavení větru, což mění vše. Jde nastavit velmi silný vítr, tak že 
aktivní brzda člověka dusí již v počátku a proti němu se nedá jet, natož do kopce. Při větru do 
strany cyklista nejeví známky tlaku žádné síly.
Při jízdě terénem, kde je třeba rychle reagovat – těch v simulátoru není mnoho k nalezení, já 
sám jsem si takovou jízdu vyzkoušel po rovné cestě simulátor reaguje na povely reálného kola 
dosti pomalu. Zpoždění otočení řidítek cyklisty na monitoru je oproti otočeni mými řidítky 
přibližně půl sekundy, možná krapet déle. To samé pro šlapání. Cyklista naskočí na sedátko, až 
pilot  na  reálném kole  již  nějaký  čas  jede.  Tato  pomalá  interakce  dosti  snižuje  simulační 
vlastnosti programu. Tento je opravdu vhodný, jen jako prostředek pro stálou, rovnou jízdu na 
kole s pomalým měněním převýšení. Zatáčky Simulátoru též z tohoto důvodu nesvědčí.
Částečný, možná i jediný důvod pro toto chování jsem objevil, poději. Totiž kolo dodává v 
intervalech pomocí BULK paketů informace o svém stavu. Když tyto pakety přicházejí jednou 
za čas, simulační program poté nemá vždy čerstvé informace o tom, co se s kolem děje. V 
mém ovladači kolo informuje simulační program o změně svého stavu 30x více a na kvalitě a 
rychlosti odpovědi je to znát. I když, ani u mne to není nejlepší. Zřejmě by pomohla inspekce 
programu v jedno-čipech, použitých v modrém ovládacím pultíku a v ovladači aktivní brzdy.
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Komunikace a ovládání simulátoru Tacx

Způsoby zjišťování komunikace a modely ovladačů

Driver leží logicky v prostoru mezi Hardwarem a Operačním systémem. Čili jsou zde 
dvě cesty, kudy jít. Ta první je zjistit, co si mezi sebou posílá Hardware a ovladačem. Druhá 
spočívá  v  odposlechnutí  komunikace  mezi  ovladačem  a  Operačním  systémem,  který  je 
interpretátor dat vlastnímu programu. Původní ovladač je určen pro operační systém Windows 
XP a nerozumí si  s  žádným jiným programem,  jen určeným pro program simulátoru Tacx 
virtual reality. 
Vzhledem ke střídání verzí operačních systémů rodiny Windows, a změnám na ABI u verzí pro 
ovladače, jsem se rozhodl udělat driver pro OS Linux, kde bude driver fungovat i za 10 let, bez 
nutnosti většího zásahu do kódu, pokud se mi jej podaří dostat do jádra, kde bude udržován. 
V systému Linux se skví i další výhoda, a to, pokud bude driver zařazen přímo do operačního 
systému, nikdy nepřijde nic,  co ho znehodnotí,  neboť při  začlenění změny musí  autor této 
změny opravit i postižené části. 
Každý Operační  Systém má  svůj  způsob,  jak  registruje  driver  a  jakým způsobem dává  k 
dispozici  jeho  funkce.  Druhý  způsob  odposlouchávání  komunikace  Driver-program  tedy 
nepřipadá  v  úvahu,  implementací  stejného systému  bych  získal  zas  pouze  driver,  sloužící 
jedinému programu.

Windows

Starší verze Windows používaly Virval XXX Driver - VxD ovladače, spolu s Windows 
Driver Model - WDM ovladači. VxD ovladače se používaly ve Windows verzích 3.11 a 95. 
Novější WDM bylo poprvé představeno ve Windows 98. VxD ovladače měly známou příponu 
386  (například  himem.386)  nebo  později  vxd  ve  Windows  95.  VxD  sloužily  k přímé 
komunikaci  s hardware,  což  je  u  moderních  operačních  systému  velmi  nevítané.  Vede  to 
k blokování  prostředků,  možnosti  zablokování  systému.  Nejednotným přístupem pak záleží 
pouze na výrobci, jaké postupy bude dodržovat. Na druhou stranu musím dodat, že koncepce 
VxD  ovladačů  byla  taková  i  kvůli  neexistující  části  operačního  systému,  která  by  je 
zastřešovala. Windows před verzí NT a 2000 neměly kvalitní jádro. 
WDM ovladače mohou být binárně a zdrojově kompatibilní od Windows 98, Windows ME, 
Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. Tato kompatibilita je zpětná. Ovladač WDM 
fungující s Windows 98 může fungovat s Windows 2000 a i s Windows Vista. Jeho nevýhodou 
ale je nemožnost používání nových funkcí WDM na těchto systémech. Zatímco ovladač pro 
Windows Vista ve Windows XP může fungovat, jen čirou náhodou, ale spíše ne. 
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Windows ovladače[2]

Windows WDM má 2 typy ovladačů pro zařízení. Jsou to Miniport ovladače a Třídní ovladače. 

Třídní ovladače 

Fungují  jako  komunikátory  mezi  jednotlivými  vrstvami  WDM.  Třídní  ovladač 
obsahuje kód pro všechny potřebné vrstvy.  Spodní vrstvy jsou obnaženy Miniport driveru a 
vrchní  vrstvy  jsou  již  specifické  pro  daný  Operační  systém.  Třídní  ovladače  mohou  být 
dynamicky  načítány  během  běhu  operačního  systému  a  tím  šetří  paměť  a  systémové 
prostředky.   Není  nutné,  aby  tyto  ovladače  měly  nutně  funkci  k nějakému  hardware.  Ve 
skutečnosti mnohé z nich slouží, jen jako počítadla.

Mini port ovladače  

Jsou  funkční  drivery  pro  SCSI,  USB,  síťové  adaptéry.  Měly  by  být  binárně 
kompatibilní mezi Windows 98 a Windows XP.  Mini port drivery ke své funkci potřebují 
třídní ovladače.

Sběrnicové ovladače

Slouží pro obsluhování jednotlivých subsystémů, jako jsou například USB, FireWire. 
Každý výrobce  si  může napsat  svůj  vlastní  ovladač,  pokud chce.  Toto však není  většinou 
nutné, fy. Microsoft pro tyto subsystémy již drivery dodává. Pokud v systému existují více, než 
dvě sběrnice stejného typu, může být ovladač použit nejen na jednu sběrnici, ale i na druhou a 
mohou fungovat zároveň.

Filtrovací ovladače

Ovladače,  které  dodávají  přidanou hodnotu k existujícímu ovladači.  Mohou změnit 
výstup,  nebo filtrovat  data.  Vyšší  filtrovací  ovladače  mohou  sedět  na  třídních  ovladačích, 
naopak nižší filtrovací drivery mohou sedět přímo na zařízení.

Kritika

Kladem WDM je jejich nesporné vylepšení, oproti VxD a systému ovladačů Windows 
NT. Mnoho vývojářů není spokojeno se stavem přístupu k uspávání a hibernaci, kvůli čemuž 
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mnoho počítačů nejde hibernovat. Vstupně výstupní operace nejsou zrušit. Toto může poznat 
běžný uživatel Windows Vista,  který dal do DVD poškrábané médium. Tehdy se častokrát 
zasekne  celý  počítač.  Ovladače  nejsou  psát  v uživatelském  módu,  nastávají  problémy 
s bezpečností. Dále, pro každý ovladač je třeba napsat tisíce řádek kódu. Také systém, kdy je 
pro ovladače jen podpora přes ABI není ideální.

Budoucnost 

Microsoft vytvořil další Frameworky UWDF a KMDF, které by tyto problémy měly 
řešit.

Linux ovladače

V Linuxu je užíván systém „prostě funguj“. Známější je anglická zkratka „just work“. 
Každý ovladač je před začleněním do jádra revidován komunitou kolem jádra. Kód se emituje 
do Mailing-listů, kde je veřejně k nahlédnutí. Eliminuje se tak množství chyb, které by zcela 
jistě byly v binárním ovladači.  
API pro ovladače se může kdykoliv změnit a tak se často děje. Zato rozhraní pro uživatelský 
prostor je stabilní a tak si na Linuxu uživatelé mohou spustit i program, který byl vytvořen 
před 10 lety. Zatímco věci pod povrchem se změnily. Pokud se změní rozhraní pro ovladač, 
který je začleněn do stabilního jádra, je s ním nakládáno, jako s interní částí systému. Ovladače 
jsou  dostupné  pro  veškeré  platformy,  na  kterých  Linux  běží,  zatímco  Windows  binární 
ovladače musí být vydávány pro každý operační systém a platformu zvlášť a znovu.

Linuxové subsystémy

Subsystémem se v Linuxu myslí sada knihoven, ve které jsou podpůrné funkce pro to 
či ono zařízení. V mém jádře 2.6.28 jsou jich desítky. Pro příklad USB subsystém poskytuje 
podporu  pro  vývoj  USB zařízení.  Dvb pro  digitální  televizi.  Základní  blokové  a  znakové 
zařízení takto dosahují vyšší míry abstrakce, kdy si již nemusí firma napsat tento celý kód 
sama, aby byla připojena do systému, například pro napsaní ovladače na joystick stačí napsat 
200 řádek kódu a on funguje. Poté, co je připojen do operačního systému je k dispozici všem 
programům,  které  tento  typ  zařízení  používají.  Nikdo  není  povinen  subsystémy používat, 
mohou si napsat své vlastní od nuly, jako u psaní Windows driverů. Otázkou je, jestli by jim 
jejich kód někdo do jádra začlenil.
Tacx Fortius  1942 je  zcela  jistě  zařízení,  které  se  dotkne input  subsystému a jemně USB 
subsystému,  neboť  se  připojuje  přes  rozhraní  USB.  Drivery  v  input  subsystému  (adresář 
/drivers/input)  se  týkají  sériových  konzol,  game-portů,  dotekových  obrazovek,  myší  a 
joysticků. Pro toto umístění jsem se rozhodl i pro fortius_1942 driver. Subsystém joystick, jako 
pod-subsystém subsystému input  používá  zprávy typu událost  pro input  a  pro joystick  již 
používá lepší abstrakci, jako událost tlačítko joysticku.
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Výběr software pro zachytávání komunikace USB

Obrázek 1: Zachytávací software

Software pro zachytávání USB komunikace, i komunikace obecně je v odborné terminologii 
pojmenován “sniffer”, aneb volně přeloženo “čmuchač”. „Čmuchač“ však neběží sám o sobě. 
Podpora může být přítomna již transparentně v jádře operačního systému, nebo se tam musí 
později dodat. Podpora zařízení USB a fyzický USB slot  v počítači je samozřejmostí. 

Windows sledování komunikace po USB

V systému Windows XP a Windows Vista si mohou slídící programy doinstalovat do 
komunikačního subsystému vložku, která rozdělí dosavadní proud dat a ty nově půjdou přes 
ni.  U Windows XP musí mít uživatel příslušné povolení pro takovýto počin, nebo vypnout 
UAC-User Control Account. 
Pro  Windows  Operační  Systém  existuje  značné  množství  programů.  Některé  z nich  jsou 
zadarmo,  některé  jsou  komerční.  Mnohé  z nich  jsou  neudržované,  nedodělané  a  mohou 
způsobit na systému i škodu.

SnoopyPro

Sniffer zadarmo, poslední verze je z roku 2002. V mém počítači šel nainstalovat až po 
několika instalacích a nikdy nefungoval pořádně. 
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SniffUSB 2.0

Zajímavý program, je na něm pěkně vidět, jak ovladače pracují v systému. Samotný 
program si nejdříve zavede Filtrovací ovladač, poté se na něj napojí.  U mne fungoval,  ale 
pokaždé dával jiné výsledky. Což je velmi zvláštní.

USB Monitor Device Monitoring Studio

Obrázek 2: USB Monitor Device Monitoring Studio

Kvalitní komerční produkt, nabízí řadu funkcí pro zjišťování dat nejen z USB, ale i ze 
sériového portu. U toho jsem nakonec i zůstal a používal ho zpočátku, jako  „čmuchač“. Na 
Windows XP funguje bezvadně, ve Windows Vista musí být spuštěn, jako administrátorský 
proces, jinak nezobrazuje všechny data. Program v úhledné formě zobrazí data, typy paketů. 
Dle  libosti  se  lze  na  data  dívat  z několika  pohledů.  Jako  na  paketovou  komunikaci, 
monitorování komunikace, atd. Silně doporučuji všem, kteří budou odchytávat data z USB ve 
Windows. Licence je na 14 dní, po té době program přestane fungovat. Dobrým řešením je 
spouštět takovéto programy ve Virtuální stroji.

Linux sledování komunikace po USB

Operační systém Linux obsahuje u standardních distribucí  již zkompilovaný modul 
usbmon,  který nám dovolí  získat  informace  o  datech  proudící  mezi  subsystémem USB a 
hardwarem. Neexistuje jiný software, který by data dovedl odchytávat. Dovedu si představit, 
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že v budoucnu vznikne komerční  software,  jako grafická nástavba nad usbmon,  kde by si 
„hacker“  mohl  vše  profiltrovat.  Takto  musí  zkušený uživatel  používat  standardní  unixové 
příkazy pro vylistování zajímavých údajů, nebo si data přeposlat do openoffice.
Usbmon je Linux jaderný modul, který může být použit k zachycení USB komunikace z PC do 
USB zařízení a nazpět. Funguje dle klasické UNIX filosofie – dělej jednu věc a to pořádně. 
UNIX programy své schopnosti předvedou lépe dohromady, spojeni do jednoho fungujícího 
stroje.  Normálně sám o sobě nemá usbmon využití,  neboť to,  co již  v Linuxu funguje má 
dostupné zdrojové kódy a tak se pouze stačí podívat. Ovšem pro tento účel usbmon ani není 
naprogramován, zjišťovat, co je už uděláno. Pokud spustím Windows  ve virtuálním stroji, 
můžu zachytit USB dopravu generované Windows virtuálním strojem, čímž učiním Windows 
USB zachytávače naprosto  zbytečné. 
Proces  zpřístupňování USB zařízení  mému počítači závisel na vybrání vhodného virtuálního 
stroje (VMWare, KBM ,...).  Jakmile virtuální stroj rozpozná zařízení, nainstaluje se ovladač. 
Pak se otestuje jeho funkčnost a v případě, že je vše v pořádku se přejde k zachytávání dat 
programem  usbmon

Chci-li povolit usbmon, spustím jako root následující:

$mount -t debugfs none_debugs /sys/kernel/debug

$modprobe usbmon

Pro trvalé nastavení pak stačí tyto údaje vepsat do souboru

/ets/fstab radek none_debugfs

    
tyto údaje 

/sys/kernel/debug  debugfs  defaults    0       0

a do souboru 

/etc/modules  vepsat usbmon

Jakmile usbmon nahrán a aktivní, můžu zkontrolovat soubory v /sys/kernel/debug /usbmon  
$ ls /sys/kernel/debug /usbmon 

A dostane se mi výpisu

  0s 0t 0u 1s 1t 1u 2s 2t 2u 3s 3t 3u
 

  
V mém systému existuje devět souborů. Tři čísla 0,1,2 a pro každé číslo je 's' souboru, a' t 
'souboru a' u 'soubor.
Dva z těchto formátů jsou korektně podporovány: První  jest originální, nebo-li “t” formát. 
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Tento formát jsem ale k získávání dat nepoužíval, je zastaralý od linuxu 2.6.21. 
Druhým formátem je  “u” formát.  Tento přidává do formátu pár polí,  jako ISO deskriptor 
rámce, intervaly a podobné.
Formát “u” oproti “t” vypisuje mírně delší řádky, ale je to výborná nádstavba nad “t” formát.
Pro rozeznání těchto dvou formátů je třeba se podívat do adresní kolonky, kde “u” přidává 
číslo sběrnice.

USB kominikace se vždy odehrává mezi počítačem a zařízením
USB komunikace jsou vždy započnuty počítačem
„URB jdoucí dolů“ znamená, že obsah sdělení URB je přeposlán do jádra.
„URB vracející se“ znamená, že obsah sdělení URB, který navrátilo jádro se vrací odesilateli.

Každý  záznam  začíná  poznámkou,  která  je  použita  k  identifikování  souvztahů  mezi 
jednotlivými událostmi, dějícími se ve stelném URBu. Poznámka je zkrátka jaderná adresa 
URBu.  Další  části  jsou  časová  známka v  milisekundách,  typ  události,  typ  transferu,  číslo 
zařízení, číslo koncového bodu, V/V status, velikost dat, popisovač dat a spousta dalších dat.

ffff81005c17ac00  2992171934  C  Ci:005:00  0  34  =  22035500  53004200  32003000 
20004300 61006d00 65007200 61002000 20002000

ffff810064c480c0 typu řetězec znaků je "URB Tag"

URB je jako IP paket. URB poznámka je normálně adresa jádra v hexadecimálním zápise. Je 
možné, že ten samý URB bude mít více, než jeden požadavek. Adresa jaderné paměti může být 
znovu použita, takže adresa jaderné paměti není unikátní.
 
2992033697 typu řetězec je časová známka a je dostatečně unikátní, říká kdy URB dorazilo k 
příjemci.  Časová  známka  je  stejně  přesná,  jako  jsou  hodiny v  počítači,  čili  při  špatných 
časových známkách bude problém zde, i když jsem ještě neslyšel, že by se časové známky 
někdy porušily. 

Další sloupec může mít jednu ze tří možných adres.

    * S submission – data následující v další řádce jsou přidruženy k URBu, který byl zaslán z 
PC do zařízení.
    * C callback – Data následující v další řádce jsou přidružena k odpovědi ze zařízení.
    * E Submission Error – generovaná, pokud submission (podřízený) nemá korektní zpětné 
volání.

Další sloupec má řetězce

Ci = Control Input (kontrolní vstup)
Co = Control Output (kontrolní výstup)
Zi = ISO Input (ISO vstup)
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Zo = ISO output (ISO výstup)
Ii = INT Input (INT vstup)
Io = INT Output (INT výstup)
Bi = Bulk Input (Bulk vstup)
Bo = Bulk Output (Bulk výstup)
Čili tento sloupec nám objasňuje kde a odkud směřuje URB

Za tímto, můžeme míti řetězec identifikační číslo sběrnice, identifikační číslo zařízení
Co:001: nebo
Ci:005:
zde 005 je identifikátor zařízení, k dispozici pod souborem /dev/bus/usb 

Jednostupňový model zachytávání

Jedná se o zachytávání dat pouze jedenkrát, bez ověřování.
Bereme v potaz data, která nám dává k dispozici operační systém a naše umělé součásti v něm. 
Data nebudou špatná, mohou sloužit k reverznímu inženýrství velice dobře. Avšak pokud je tu 
něco, co by se před námi pokoušel tvůrce, nebo operační systém skrýt, šance na odhalení je 
malá. Pokud špehujeme program od fy.,  která nechce vyzradit své tajemství,  je zde mnoho 
šancí, jak takovouto techniku znepříjemnit. Za zmínku stojí „rootkity“, které pozmění jádro 
operačního systému.

Dvoustupňpvý model zachytávání

Zachytávání těch týž dat na dvou různých úrovních. Nejlepší je zachytávání na dvou 
jednosměrně závislých operačních systémech. Výstup dat z jednoho je vstupem do druhého. 
Ověření pravdivosti dat a jemných změn není tak složité. Mohou se zde také projevit odlišnosti 
fungování  daného zařízení  v jiném operačním systému, což by celý  proces reingeneeringu 
mohlo zcela znemožnit.

Vlastní zachycení informace

Příprava počítače a zajištění požadovaných parametrů

Budu připravovat  počítač  k  procesu dvojitého zachytávání  informace.  Tedy musím 
zajistit, aby na počítači běžel virtuální systém, umožňující virtualizaci, propojení příslušenství 
do virtuálního operačního systému a měl podporu USB, přes kterou je připojen k počítači Tacx 
Fortius 1942. 
Nejprve  do  svého  počítače  nainstaluji  čistý,  nový  operační  systém.  Dle  mého  nejlepšího 
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uvážení se bude jednat o Linux. Volím déle distribuci Ubuntu 8.10 s kódovým názvem Intrepid 
Ibex.
Po  instalaci  operačního  systému  provedu  doinstalování  ovladače  pro  grafiku.  Na  displej 
nastavuji  rozlišení  1280x800  a  v  kontrolním  centru  v  oddílu  vzhled  vybírám  preference 
vzhledu. V sekci písma vybírám písmo vhodné pro LCD panely z přesností na 1 pixel.
Otevírám  terminál  a  příkazem  apt-get  update&&upgrade  upgraduji  systém,  také  instaluji 
balíček linux-headers, který obsahuje konfiguraci jádra. Opět příkazem apt-get install linux-
headers.
Nyní musím zjistit, že jádro, které je standardně splňuje všechny mé požadavky.
To mohu snadno vyčíst z konfiguračního souboru umístěného v /usr/src/linux-headers-'uname -
r'/.config.
Podpora USB je CONFIG_USB = y je zapnutá

Podpora Virtualizace a KVM CONFIG_KVM = m, CONFIG_KVM_INTEL = m taktéž.

Systém je připravený pro instalaci software.

Instalace Software k zachytávání

V  hostitelském  operačním  systému,  který  je  již  připraven  a  zkonfigurován  přidáme  do 
/etc/fstab tento řádek  

“none_debugfs    /sys/kernel/debug  debugfs  defaults    0       0 ”.

Zajistí, aby jádro dávalo o sobě znát více informací, co se děje se systémem a které informace 
právě zpracovává, což je přesně, to co potřebuji vědět.
Pro čtení toho, co se právě děje v Linuxovém systém, pak stačí příkazem “cat” vypsat opsat 
speciálního souboru, ve kterém jsou neustále čerstvé naše data.
A to příkazem “sudo cat /sys/kernel/debug/usbmon/0u”.
0 znamená všechny zařízení připojené do USB, číslo je více konkrétnější a vztahuje se  ke 
konkrétnímu fyzickému portu. Dá se to otestovat například připojením myši a hýbání s ní. 
Uživatel např. U zmíněné myši pak velice rychle pochopí, jak ji vnímá operační systém.
Zbývá jen nainstalovat do hostitelského operačního systému programy KVM a QEMU, KVM 
bude  spouštět  nad  operačním systémem Linux další,  plně  virtualizovaný operační  systém. 
Pomocí QEMU si pak v operačním systému připravíme vhodné podmínky. Výhoda KVM je 
jeho vysoká integrace do jádra, není třeba jakkoli jádro upravovat, či patchovat pro jeho běh. 
Pouze opět stáhneme příkazem “apt-get install kvm” a “apt-get install qemu” . 
V Hostitelském operačním systému teď není třeba nic dalšího upravovat. Přistoupím k upravě 
hoštěného operačního systému.
Na  disk,  kde  je  dostatek  místa,  tzn.  Na  mém  počítači  je  to  disk  Mrkev,  připojen  na 
/media/Mrkev vytvořím soubor o velikosti 10 Gigabajtů příkazem:
“qemu-img create -f qcow2 winXP 10G”.
Souborový systém qcow2 dokáže šetřit místo, vevnitř je více dat, než se zdá zvenčí a také 
souboru  dovolí  dynamický růst  až  do  zvolené  velikosti,  takže  pokud  v  souboru  nebudou 
informace, bude velmi malý, až do nahrávání dat.
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Soubor s volným místem pro virtuální operační systém je připraven, teď do něj nainstalujeme 
operační  systém.  Z  CD operačního  systému udělám ISO,  které  se  bude  instalovat  daleko 
rychleji,  než  CD.  Pomocí  klávesové  zkratky  Alt-F2  spustím program Brasero.  V Braseru 
zvolím “nový datový projekt”  a  v  menu  “Přidat”  vyberu  data,  která  chci  zapsat  do  ISO 
souboru.  Tvorba  ISO  souboru  se  provede  vybráním  “Projekt->Zapsat”.  Nechám  vytvořit 
soubor /media/Mrkev/cz_winxp.iso.
Přichází  na  řadu  připojení  ISO  souboru,  jako  CDROM  média  do  systému.  Toto  pouze 
jedenkráte  pro  kontrolu.  V systému  Linux  se  nemusí  instalovat  žádné  virtuální  CDROM 
mechaniky na oklamání systému, vše jde jednoduše a legálně. Lze použít  nějaká z desítek 
grafických pomůcek, tyto jsou však pouhé nadstavby pro systémový příkaz mount. Vytvořím 
adresář, kde se bude ISO připojovat “sudo mkdir /media/wincdrom”
Poté  stačí  s  pravomocemi  superuživatele  připojit.  “sudo  mount  -o  loop 
/media/Mrkev/cz_winxp.iso /media/wincdrom” Pokud v adresáři /media/wincdrom jsou naše 
soubory, vše je v pořádku.
Nyní  pustím  virtuální  stroj,  kde  nebude  nainstalován  systém,  harddiskem bude  soubor  o 
maximální velikosti 10 GB a jako CDROM náš vytvořený ISO soubor. CDROM bude mít při 
bootování přednost.
kvm -m 500 -cdrom /media/Mrkev/cz_winxp.iso -boot d /media/Mrkev/winXP
Spustí se klasické okno s instalací Windows XP, tuto nebudu rozebírat, je naprosto stejná, jako 
na  kterémkoliv  jiném  počítači.  Samotný  program  Windows  XP  nepozná,  že  běží  v 
emulovaném prostředí. Po nainstalování Windows XP SP2 jsem provedl úpravu nastavení pro 
zvýšení  výkonu.  Vypnul  jsem všechny efekty plochy,  zvuky a  v  tématech  zvolil  klasické 
nastavení. Taktéž v nastavení zabezpečení jsem zakázal aktualizace a vše, čím by mě systém 
mohl obtěžovat. Poté v Ovládacích Panelech->Systém kliknout pravým na Tento počítač a v 
nastavení zvolit víceprocesorový stroj. Poslední nastavení del mého názoru výkonnost nijak 
nezvýšilo, odborníci z Microsoftu ho však doporučují. Současný poslední Service Pack 3 na 
Windows XP je známý tím, že při svém vydání míval problémy s rychlostí  a stabilitou na 
systémech s procesory AMD. Proto jsem jakkoli neaktualizoval. Systém bude běžet výhradně 
pro testování a kolabování nepotřebuji.  
Po  úpravách  na  hostovaném  operačním  systému  do  něj  ještě  nainstaluji  program  na 
zachytávání dat USB Monitoru. Jeho 30-ti denní verze je pro nekomerční používání zadarmo. 
Pro Windows existují desítky možných komerčních i nekomerčních variant. Vyzkoušel jsem 
jich spoustu, některé fungují, jiné ne. Většina jich nesnese konkurenci a při nainstalování více 
USB monitorů vypoví službu. USB Monitor silně doporučuji.
Před  samotnou  instalací  jsem  si  celý  připravený  obraz  virtuálního  stromu  zazálohoval 
jednoduše zkopírováním “cp /media/Mrkev/winXP /media/Mrkev/winXP_zaloha”. Až licence 
dojde, záloha se nakopíruje, jako hlavní systém a bez znovu instalace se může znovu ihned 
testovat.
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       Špionáž komunikace

Když je nainstalován jak systém pro Tacx fortius, tak software pro zachytávání dat, 
mohu začít se skutečnou špionáží dat. Zapínám svůj vlastní počítač. Jakmile Linux najede do 
grafického režimu,  otevírám konzoli,  ve  které  v  superuživatelském režimu  spustím příkaz 
“kvm -m 500 -usb /media/Mrkev/winXP”. 

Parametr  -usb slouží  k  zapnutí  podpory usb  programu kvm.  Systém windows XP by měl 
bezproblémově  nastartovat  a  také  nastartuje.  Po  nastartování  windowsXP  připojím  k 
hostitelskému systému zařízení Fortius Tacx 1942. Poté zapínám snímání průtoku dat v Linuxu 
příkazem “cat /sys/kernel/debug/usbmon/ 4u > /tmp/mereni”, 4 je fyzický port USB na mém 
počítači,  ke kterému je zařízení  připojeno.  /tmp/mereni  je  soubor,  ve kterém budou data z 
měření do resetu počítače uchovány. 

Zařízení  je  neustále  mrtvé  a  nejeví  známky  aktivity.  Pro  připojení  tohoto  zařízení  do 
virtuálního  stroje  musím vědět  jeho  identifikátor.  Zjistím  ho  příkazem lsusb.  Ten  vypíše 
všechna  USB zařízení  na  mém počítači,  mimo jiné  i  Tacx  Fortius  1942.  Opravdu,  mimo 
klasické zařízení mi v systému přibyla položka 3561:e6be. Tu samou práci zastane i program 
usbview,  který je  na  mém ubuntu  v  základním repozitáři.  Je  vhodnější  pro  začátečníky a 
později se bude hodit pro dekompozici komunikace. Teď s ním může manipulovat pouze můj 
hostitelský operační systém, který však neví jak. 

Najedu si  do  spuštěných  windowsů a  klávesami  Ctrl-Alt-2  se  dostanu  do  monitorovacího 
módu. Ten běží jakoby v pozadí windows a pomocí něj se dá upravit téměř jakýkoliv parametr 
spuštěného virtuálního stroje. K bližšímu obeznámení se s těmito příkazy slouží příkaz help. K 
seznámení se se stavem virtuálního stroje pak příkaz info.

 Pro  postoupení  zařízení  virtuálnímu  stroji  zadám  do  virtuální  konzole  příkaz  “usb_add 
host:3561:e6be”.  Stiskem  Crtl-Alt-1  se  dostanu  do  windows,  kde  po  chvíli  je  zobrazen 
informační panel o přidání nového hardware. Instaluji novému hardware ovladače, již stáhlé na 
harddisku virtuálního stroje a pouštím Tacx System Test. Program se spustí a informuje mne o 
tom,  že  žádné  zařízení  není  připojeno.  Je  to  podivné,  protože  zařízení  má  nainstalovány 
všechny potřebné ovladače a mělo by fungovat. Spouštím konzoli virtuálního stroje a dívám se 
na připojené periferie příkazem “info usb”. Žádné zařízení nejsou připojena, čili problém bude 
ještě na nižší úrovni. 

V hostitelském operačním systému linux znovu píši lsusb a k mému překvapení již zařízení 
3561:e6b6 neexistuje, namísto něj je v systému přítomno 3561:1942. Pro vyzkoušení zařízení 
vytáhnu  z  hostitelského operačního  systému a  několikráte  znovu připojím jak  do  něj,  tak 
virtuálního stroje. Výsledek je vždy stejný. Čili, jedná se o složité zařízení, které se v prvním 
stádiu pouze a jen  nakonfiguruje, aby mohlo pokročit do svého dalšího stavu. Připojuji nové 
zařízení  3561:1942  do  virtuálního  stroje,  opět  po  mě  chce  windows  ovladač.  Po  úspěšné 
instalaci nového ovladače zkouším zpustit program Tacx System Test. 

Tentokrát se program již spustí dále a nabídne mi standartní testování. Vyberu si z nabídky 
pokročilé,  kde  mohu  testovat  všechny funkce  najednou.  Žlutá  led  dioda  na  zařízení  Tacx 
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Fortius 1942 divoce bliká, jak by měla a je jasné, že tento mód je ten pravý. Zkouším mačkat 
všechny tlačítka, zapisuji si, které jsem zmáčknul dříve a v jakém pořadí. Poté zkouším projet 
kolo a  otáčet  šlapátka kolem sensoru.  Ukončuji  program,  odpojuji  zařízení  a  dívám se  na 
výsledky  měření.  Soubor  /tmp/mereni  má  několik  desítek  MB  dat,  otevírám  jej,  spolu  s 
dokumentací k programu usbmon a je jisté, že jsem v hromadě dat úpně ztracený. Touto cestou 
to nepůjde, musím si úkol rozdělit na mnoho menších a ty pak rozluštit jednotlivě. Soubor s 
daty je bezcenný a neukládám jej.

       Dekompozice komunikace

Inicializace 3561:e6b6

Instaluji si na svůj hostitelský Linux nový Windows XP se zálohy a instaluji na 
něj pouze ovladač pro zařízení 3561:e6b6. Taktéž na windows XP ve virtuálním stroji instaluji 
USB Monitor  a  program Windriver.  Windriver  byl  použit  k  vygenerování  kódu  windows 
driveru,  mohl  by  tedy  být  užitečný.  Zjišťuji,  že  program Windriver  je  multiplatformní  a 
instaluji jej i na svůj Linux. V budoucnu bude dobrý pomocník. Deaktivuji ve windows UAC a 
defendera, aby na mne nemohlo zaútočit nic, co by mohlo překazit špehování a dekompozici 
dat. Ve Windows spouštím USB Monitor. V hostujícím Linuxu spouštím opět nahrávání všech 
přenesených dat  do  douboru  /tmp/merenixx.  Toto  špehování  komunikace  probíhá  znovu a 
znovu. Má konstantních 319 řádků. Čili  komunikace probíhá jasně dle nějakého schématu. 
Ovšem komunikace je za stejných podmínek neustále jiná. Zkouším měnit čas, odpojovat i 
připojovat zařízení, ale stále se mi nedaří zachytit nic, z čeho bych se mohl odrazit. Pokouším 
se tento problém ještě rozdělit  na menší a menší části sledováním jednotlivých konfigurací 
USB a jejich endpointů. Ovšem tento přístup také nemá úspěch.

Zde například na prvním řádku.

ffff8800109dba80 1645553231 S Ci:2:001:0 s a3 00 0000 0001 0004 4 <

A na druhém řádku.

ffff8800109dba80 1645553389 C Ci:2:001:0 0 4 = 00010000

Stejná adresa znamená znovupoužití stejné jaderné paměti, nemusel se generovat další URB. 

Číslo poté je časová známka. S na prvním znamená Submission, data na druhém řádku byly 
poslány z PC do zařízení. Ci je Control Input

ffff88007f1aec00 1754364987 S Ii:5:001:1 -115:128 2 <
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Občas příjde Interrupt Input.

Při další dekompozici by se postupovalo následovně. Je třeba zjistit, jestli se Tacx Fortius 1942 
chová po inicializaci neustále stejně. To znamená nainstalovat si na počítač i jiné programy od 
fy. Tacx a vyzkoušet kolo, zda dělá to samé (sledovat USB pakety). Pokud je kolo neustále 
stejné, udělat sadu funkcí, která bude inteligentně inicializovat zařízení del schématu. Další 
možností  je  natvrdo  do  programu  dát,  co  se  má  stát,  jak  má  být  zařízení  natvrdo 
nakonfigurováno.

Pokud se kolo chová jinak u jiného programu, je tu velký problém. S každou inicializací jinou 
lze ztěží najít,  kde inicializace větví pro každé zařízení.  Zkušenosti  by s  tímto problémem 
mohli mít snad lidé, kteří reverzně překládají grafické ovladače.

mód 3561:1942

Zde se dostávám do situace, kdy v mém pracovním prostoru již nemohu dále existovat, 
bez připojení na internet, v neustálé zimě a ohavné klimatizaci, ničící moje plíce se rozhodnu 
vyjmout hlavní část kola  Tacx Fortius 1942 z rámu a na práci pokračovat na kolejích.  

Nechám skrze Windows XP driver ve virtuálním stroji nejprve proběhnout inicializací. Poté 
nové  zařízení  3561:1942  přídávám ve  virtuální  konzoli  do  Windows  XP.  V hostitelském 
Linuxu zapínám nahrávání pomocí usbmonu, tak i zapínám USB Monitor ve Windows.

Mod 3561:1942 má pouze jedinnou konfiguraci a dva endpointy, krom hlavního 0. Maximální 
velikost Endpoindu je 64

Maximum Default Endpoint Size: 64

Number of Configurations: 1

Vendor Id: 3561

Product Id: 1942

Revision Number:  0.01

Config Number: 1

Number of Interfaces: 1

Attributes: a0

MaxPower Needed:   0mA

Interface Number: 0

Number of Endpoints: 2
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Endpoint Address: 82

Direction: in

Attribute: 2

Type: Bulk

Max Packet Size: 64

Interval: 0ms

Endpoint Address: 02

Direction: out

Attribute: 2

Type: Bulk

Max Packet Size: 64

Interval: 0ms

V tomto inicializovaném režimu se již komunikuje mnohe příjemněji, jak je vidět. Je zde jedna 
konfigurace, jeden interface a dva endpointy (krom 0, ale ten se nepožívá). Oba endpointy jsou 
typu  bulk,  to  znamená,  žádné  interrupty  a  pěkná,  slušná  komunikace,  kde  otázku  střídá 
odpověď.

Zjednodušeně uvedu krok po kroku dekompozici.  Po danou věc nepodstatnou komunikaci 
nebudu uvádět.

Do hlavního ovládacího panelu na kole  nepřipojím zprvu ani jeden kabel, krom komunikace s 
počítačem. Budu hledat změny v komunikaci, po nějaké akci. Na hlavním panelu jsou čtyři 
tlačitka.

Výstupní část

Toto je stabilní komunikace .

ffff88006b1d2780 671239740 S Bi:5:003:2 -115 64 <

ffff88006b1d2780 671241379 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
5902d007 d007d007

Na prvním řádku je oznámení příchozího BULKu, ve typ vstupní, čili do jádra (PC) o velikosti 
64 bitů. Na dalším řádku je vidět přišlých 24 bitů. Že byl datový rámec, který přišel mnohem 
větší vůbec nevadí.
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Toto je komunikace po stisku jednotlivých tlačítek

Tlačítko nahoru 

ffff880028481480 1074214405 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00040000 
5a02d007 d007d007

Tlačítko dolů

ffff88000bcb5a80 1103728433 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00020000 
5502d007 d007d007

Tlačítko enter

ffff8800509ed480 1131275436 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00010000 
5602d007 d007d007

Tlačítko cancel

ffff880010422e40 1154572448 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00080000 
5002d007 d007d007

Je zřejmé, že jednotlivé tlačítka mají přiřazeno čtrnácté 32 – bitové číslo. Pro tlačítko enter 
nabývá hodnoty 1. Pro tlačítko cancel nabývá 8. Pro tlačítko nahoru 4 a pro tlačítko dolů 2. 
Začátek byl jednoduchý.

Připojuji do ovládacího mozku celého kola řidítka.

Zde neprve USB data před připojením

ffff880012522840 1411635478 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
5902d007 d007d007

Poté data po připojení

ffff880078684f00 1643790500 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
5802b803 d007d007
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Otočení řítídek doleva

ffff880027415780 1704025506 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
56028304 d007d007

Otočení řidítek doprava

ffff88000bcb5840 1737149673 C Bi:5:003:2 0 24 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
5602ed02 d007d007

Změna nastává ve více bitech. Pro zjednodušení uvedu, že pro řidítka jsou pouze bity 19 a 20. 

Připojuji aktivní brzdu a odpojuji řidítka. Zapojeny obě z mých zkušeností zkoumání akorát 
zmatou.

Data po připojení

ffff8800255b6f00 2079252532 C Bi:5:003:2 0 48 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
4f02d007 d007d007 03130200 00000000

Po připojení aktivní brzdy mi chodí dva typy paketů. Jeden se starou délkou a druhý o 8 bitů 
větší. Pro urychlení celé záležitosti přímo uvedu, že aktivní brzdy se týkají pouze ty delší typy 
paketů a právě těch čísel, které přebývají.

Data po roztočení šlapátek i aktivní brzdy.

ffff8800255b6000 2348310592 C Bi:5:003:2 0 48 = 1fc90000 08010000 0600caf7 00000000 
5e02d007 d007d007 03130200 82010000

Dlouhodobým pozorováním a měřením jsem zjistil, že bity 29 a 30 v části aktivní brzdy jsou 
pro  aktivní  brzdu  (výstup).  Tyto  bity  tvoří  výstup  čítače,  který  se  při  minimálním 
detekovatelném pohybu zvětší o 1 na bitu 29. Pokud je bit 29 ve stavu ff a přijde zvětšení, pak 
se hodnota na bitu  30 zvětší o 1. Pokud jsou oba bity ffff, pak se hodnota čítače nuluje na 
0000. 

Posledním výstupem je výstup sensoru tlukotu srdce. Ten v laboratoři není. Zpočátku mi dělal 
veliké problémy, můj notebook hacer ma vysoké vyzařování a tak si sensor myslel, že je někde 
poblíž a ze zařízení vycházely chybné výsledky. Od metru dále už je situace stabilní a radiace 
zařizení neovlivňuje.
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Vstupy

Zde si kvůli komplikovanosti dovolím jen popsat, který bit je který a co ovlivňuje. Některé 
bity jsou konstanty, ale důležité ke správné funkčnosti aktivní brzdy.

bit[1] = 0x01;

bit[2] = 0x08;

bit[3] = 0x01;

bit[4] = 0x00;

bit[5] = aktivní brzda

bit[6] = aktivní brzda

bit[7] =0x00 nebo 0x01

bit[8] = 0x00

bit[9] =0x02

bit[10] =0x52

bit[11] =0x10

bit[12] =0x04

V sedmém bitu je 1, pokud sensor na pedálu potká sensor na rámu kola, připojeného k aktivní 
brzdě. Toto jsem ve své práci neimplementoval. Bylo to kvůli  ochraně aktivní brzdy,  ale s 
novou verzí firmware se o to již ovladač nestará.

Aktivní brzda má celkem 11 pozic. Dvě první jsou pro sklon z kopce. Třetí je pro jízdu po 
rovině a zbytek až do poslední pozice jsou pro jízdu do kopce.

Zde jsou pozice aktivní brzdy. První číslo dvojice patří do bitu 5 a druhé do bytu 6.

{0x4d,  0xf3},  {0xa7,  0xf9},  {0x00,  0x00},  {0x59,  0x06},  {0xb3,  0x0c},  {0x0c,  0x13}, 
{0x66, 0x19}, {0xbf, 0x1f}, {0x18, 0x26}, {0x72, 0x2c}, {0xcb, 0x32}

Poznámka: Pokud zařízení není připojeno, dané bity mají hodnotu d007. Takovéto bity jsou 
ve výstupním paketu i po připojení mně všech dostupných prostředků. Mohou patřit sensotu 
srdce,  nebo  jinému  zařízení  spolupracujícímu  s  kolem.  Dekompozice  mluvy  originálního 
software se zařízením na toto nedává odpověď.
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       Schéma komunikace

Po inicializaci zařízení samo chrlí  pakety,  které jsem uvedl,  jako výstupní.  Stačí je 
chytat. V originálním ovladači je pro to vyhrazeno 64 bitů, také tak v mém. Naopak, pokud má 
být něco nastaveno, dělá se to posláním 12 bitů.

Napsání ovladače pro operační systém Linux

Po  získání  dat  pro  komunikaci  si  musíme  rozvrhnout  cestu,  kterou  se  vydáme. 
Dobrých  variant  je  více.  Například  použít  knihovnu  libusb  a  naprogramovat  vše  z 
uživatelského prostoru. To samé s multiplatformními knihovnami openusb. Zvolil jsem cestu 
jinou a to udělat jaderný ovladač, tedy modul.
První jsem musel zjistit, kde simulátor Fortius Tacx patří. V linuxových ovladačích by pro něj 
je  místo  mezi  usb  zařízeními,  input  zařízeními,  joystick  zařízeními  nebo  speciálními 
znakovými zařízeními. Já jsem se rozhodl, že Fortius 1942 bude v operačním systému Linux 
přítomný,  jako  zařízení  joystick.  Joystick  je  v  operačním  systému  Linux  podmnožinou 
subsystému input, čili používá všechny funkce subsystému input. 
Začátek, než se někdo vrhne na programování modulu, sedí měsíce a dny na internetu, hledá 
odkazy a občas něco malého i  najde. Jsou to ale jen malé zlomky vědění a znalostí,  které 
člověk  potřebuje  znát.  Nakonec  jsem  se  díval  do  desítek  zdrojových  kódů  pro  podobné 
zařízení a pochopil, jak se věci mají a jaký kód je vhodný použít pro každou věc. Některá 
zařízení používají USB, jako vstup a jiná zpracovávají data ze zařízení podobná Tacx Fortius 
1942. Pochopení jednotlivých funkcí a znalost jejich kombinace je klíčem 
V Linuxu pro psaní ovládačů, jako pomůcka pro nováčky existuje soubor usb-skeleton.c. Je v 
každé  distribuci  Linuxu,  stačí  mít  staženy zdrojové  kód  jádra.  Kód  ve  vnitřku  je  snadno 
pochopitelný, a z něj co a jak v systému USB funguje a jak udělat obecný USB ovladač. Je to 
výborná pomůcka, jak napsat ovladač pro jakékoliv zařízení, ale to pak nebude připojeno k 
systému a bude dostupné pouze, jako speciální zařízení v systému souborů. Slouží jen a pouze 
k lehkému vstupu do světa dělání usb ovladačů.
Váženému čtenáři se omlouvám, ale nebudu zde popisovat,  co dělá usb-skeleton.c a jak se 
vypořádává s věcmi. Jako věc nejvyšší abstrakce používá pro usb-skeleton.c funkce, na které v 
subsystémech programátor ani nenarazí. Ukáží, jak se tvoří modul pro operační systém Linux 
verze 2.6 a budu popisovat metody, které se používají pro subsystém input a joystick. 

Modul operačního systému Linuxových systémech

Před rokem 1995 moduly v Linuxu nebyly. Byl to čistě monolitický kernel. Všechny 
ovladače byly svázány s jádrem. Chyba v ovladači mohla způsobit, že systém přestal bootovat, 
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navíc bylo velmi těžké říci, která část jádra způsobila daný problém. Jestliže ten samý ovladač 
je Loadable Kernel Module – LKM, čili načítatelný jaderný modul, jde problém vystopovat. 
Poté  si  stačí  vypsat  záznam  o  chybě  a  tu  napravit.  Moduly  se  používají  pro  ovladače, 
souborové  systémy,   systémová  volání.  Moduly  nejsou  určeny  pro  práci  z  uživatelského 
prostoru.

Pro práci s moduly se používá základních příkazů:
lsmod – Slouží k výpisu načtených jaderných modulů.
insmod – Načte modul do jádra.
rmmod – Odstraní modul z jádra.
depmod – Zjistí závislosti mezi moduly.
Modprobe – Inteligentní  načítání  modulů do jádra.  Pokud existují  závislosti  mezi  
nimi, vyřeší vše automaticky načtením závislých modulů.

Psaní jaderného modulu

Pro základní verzi modulu stačí program na pár řádků. Je třeba načíst knihovnu init.h, 
module.h. Pro každý jaderný modul je třeba uvést licenci, nejčastěji se používají BSD, GPL. 
Dva  řádky s  názvy  module_init   a  module_exit  určují,  které  metody se  mají  provést  při 
načítání modulu a skončení modulu. Náš program vypíše při načtení pozdrav „Ahoj světe“ a 
při vynětí z paměti se rozloučí „Sbohem, krutý světe“.

#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>

MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

static int hello_init(void)
{
        printk(KERN_ALERT "Ahoj světe\n");
        return 0;
}

static void hello_exit(void)
{
        printk(KERN_ALERT "Sbohem, krutý světe\n");
}

module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);

Pojmenujme si  náš  soubor  soubor  svet_a_jeho_konec.c.  Pak  jej  budeme  kompilovat  tímto 
Makefile, stačí spustit příkazem make.
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obj-m += svet_a_jeho_konec.o

all:
        make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
        make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean

Toto byl jemný úvod do tvorby modulů. Aby modul mohl být ovladačem pro subsystém input 
a používat jaderné funkce pro subsystém usb, musí používat knihovnu linux/usb/input.h. V této 
knihovně jsou definovány funkce pro používání kláves v sybsystému input. 
Struktura usb_driver identifikuje USB zařízení modulu usbcore, které se stará o správu USB 
zařízení v linuxu.
Položka .name určuje, jak se bude modul jmenovat. Jméno modulu by mělo být stejné, jako 
jméno souboru. 
Metoda .probe je volána, jestliže je propojeno dané zařízení s počítačem a jádro USB systému 
si myslí, že by mělo být obsluhováno tímto ovladačem. .Kontroluje, zdali by toto zařízení mělo 
být skutečně kontrolováno tím daným ovladačem.
Metoda .disconnect je volána, pokud by ovladač již neměl déle ovládat toto zařízení (byl na 
něj použit příkaz rmmod). Může provést uklizení a uvolnit paměť.
Položka id_table odkazuje  na tabulku zařízení,  pro která je tento ovladač určen.  Obsahuje 
položku číslo výrobce, 0x3561 a číslo zařízení 0x1942. Dopsáním dalšího řádku bude ovladač 
spolupracovat s dalším zařízením. 
Metody .suspend a .resume slouží k napsání kódu, který bude spuštěn, když se půjde počítač 
uspávat, nebo probouzet. Ovladač Tacx Fortius 1942 pro tyto metody nemá žádný kód, jsou 
zde pouze na přání komunity, starající se o kvalitu kódu v Linux jádře. Pokud se počítač uspí a 
probudí, Fortius 1942 nebude inicializovaný, tudíž by ani milion řádek nepomohl.

static struct usb_driver tfor_driver = {
.name = "fortius_1942",
.probe = tfor_probe,
.disconnect = __devexit_tfor,
.id_table = tfor_ids,
.suspend = tfor_suspend,
.resume = tfor_resume,

};

Další struktura, která je nutná pro správný chod zařízení je struktura, popisující samo zařízení 
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a jeho vlastnosti. Tato struktura nemá pevně dané části. Je dobrým pravidlem mít pro zařízení 
jméno (name), umístění v počítači (phys). Struktura usb_device indikuje, odkud a kde se mají 
posílat USB pakety. Ty jsou nazývány URB, neboli USB Request Block. Struktura input_dev 
pracuje  s  výstupem do operačního systému.  Díky ní  se  zařízení  samo připojí  do systému, 
identifikuje se, jako joystick (obecně input zařízení) a má výstupy joysticku a input zařízení 
takové, že jim ostatní programy rozumí. DMA  dma_addr_t jsou každá po jedná přiřazeny 
URB, které čte a zapisuje údaje do zařízení.

struct usb_tfor {

char name[128];

char phys[64];

struct usb_device *usbdev;

struct input_dev *input;

struct urb *irq;

unsigned char *data;

dma_addr_t idata_dma;

struct urb *out;

unsigned char *data_device;

dma_addr_t odata_dma;

/*brake position*/

unsigned int brake_pos;

};

Nyní po krátkém přehledu základních struktur jádra přejdu k „simulaci“ fungování modulu.
Pokud je zařízení inicializováno, jeho název je 3561:1942. Načtu ovladač zařízení. V modulu 
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je  jako  první  spuštěna  funkce  tfor_init,  je  napsána  v  module_init.  Ta  spustí  funkci 
usb_register(usb ovladač), registrující USB ovladač v USB jádru. Jako parametr je uvedena 
naše vytvořená USB struktura  tfor_driver.
Ze struktury  tfor_driver se spustí metodat for_probe, na níz odkazuje .probe. V té se alokuje 
paměť pro zařízení, paměť pro čtecí URB i zapisující URB, zařizuje se DMA pro oba URBy. 
Volá se funkce usb_make_path, která připojí ovladač k fyzickému zařízení, tato hodnota se 
změní  jen připojením USB kabelu do jiného portu.  usb_to_input_id nastavuje  v  jedinném 
volání  číslo zařízení,  číslo  výrobce zařízení  a  typ  sběrnice.  V dalším kroku se  oba URBy 
nastaví na používání systému usb. Při používání input zařízení se nastaví, jak jej otevírat a jak 
zavírat. Pro náš případ je to odeslat URBy při otevření a při zavření je zase zabít.
Pomocí input_dev->evbit[0] se nastaví, které typy zařízení z input bude možné používat. Pro 
Fortius 1942 jsou to EV_ABS (řidítka a pedály) a EV_KEY (tlačítka).
Makro input_set_abs_params(input zařízení,typ zařízení,mi,max, počátek, odchylka) registruje 
do input subsystému speciální zařízení, jako je volán, pedály, plyn, brzda. První dva parametry 
jsou  odkaz  na  vstupní  zařízení  a  typ.  Další  slouží  pro  kalibraci,  jako  minimální  hodnota, 
maximální, střed hodnot a odchylka.
Tlačítka se registrují pomocí Makra set_bit(tlačítko, input_dev->keybit). V podstatě jen přiradí 
konstantě tlačítka (např. BTN_LEFT) jeho bit v knihovně linux/input.h. 
Ke konci .probe se určuje, jaký typ URB se bude posílat.  V případě fortius jsou to pouze 
BULK URBy. 
Makro usb_fill_bulk_urb(URB, zařízení, roura, data, endpoint, handler dat, kontext). Z tohoto 
marka je pro čtenáře zajímavá pouze část handler dat. Při vstupním URBu do zařízení určuje, 
co  do  dat  napsat,  pří  výstupním určuje,  co  by  měl  operační  systém vypsat  aplikacím ze 
získaných dat. 

U Fortiusu 1942 při  výstupu naplním 12 bitů dat,  dle klíče  vysvětleného při  dekompozici 
komunikace a pošlu URB.

Při vstupu URBu do jádra se zjišťuje pomocí bitových operací, jestli obsahuje data kláves, 
řidítek, nebo aktivní brzdy dle popisu dat z kapitoly dekompozice komunikace a to takto:
Tento  řádek jako  příklad znamená  ohlášení  události  input  subsystému.  Jedná  se  o  událost 
zmáčknutí a odmáčknutí tlačítka vzad. 
input_report_key(dev, BTN_BACK, data[13] & 0x02)
Tento řádek napřiklad ohlašuje polohu řidítek 
input_report_abs(dev, ABS_WHEEL, (((data[18]+((data[19] & 0x0f)*225))-(689+170))*-1))

Na  konci  je  řádek  input_sync(dev),  který zavolá  ovladač  událostí  (v  našem případě  input 
ovladač).  Říká  mu,  že  zařízení  vyslalo  konzistentní  data.  A aplikace,  čekající  na  výstup 
joystiku mohou mít svá data.

Jezdění na kole, jako šlapání na plyn.
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Uvažoval jsem, co by mohlo šlapání na kole reprezentovat, jakou událost má joystick? 
Nakonec vyhrál plynový pedál. Z toho důvodu jsem i řidítka nastavil, jako volant.

Nejprve jsem načetl aktuální čas v sekundách a pikosekundách do struktury timeval. 
do_gettimeofday(&time);

Zde kontroluji, aby nenastala chyba při změně zásobníku brzdy z ffff na 0000
if ((data[28]*255+data[29]) < ride)

ride = 0;

Pokud je šlapáno, vezmi nové hodnoty zásobníku brzy a času

if ((data[28]*255+data[29]) > ride) {

old_ride = ride;

ride = (data[28]*255+data[29]);

Rozdíl času, kdy se šlapalo naposledy a nyní
difference = \

((time.tv_usec-time_before.tv_usec)\

+(time.tv_sec-time_before.tv_sec)*1000000);

do_gettimeofday(&time_before);

if (difference == 0)

dbg("Something is not good \n");

}

Zde předcházím dělení nulou
if (difference != 0)

Rychlost je dráha dělená časem

accel = (ride-old_ride)/(difference/FASTEST_WHEEL_ROTATE);

else

accel = 0;
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A výsledné ohlášení makru a uživatelským aplikacím
input_report_abs(dev, ABS_GAS, accel); 

Při odpojení aplikace se použitá paměť vyčistí.

Změny na systému.

Po úspěšném načtení ovladače a připojení Fortius 1942 se v adresáři /dev/input přidá 
speciální soubor js, který se odkazuje na joystick. 
Dále  se  v  adresářích  /dev/input/by-name  a  /dev/input/by-id  přidají  v  každém  dva  nové 
speciální soubory. První z nich odkazuje na data ze subsystému joystick a druhý ze subsytému 
input. Oba fungují současně, je na aplikaci, kterou z nich bude používat.

Pomoc v potížích

Pokud aplikace bude na ovladač reagovat zvláštně, program evtest vyzkouší, zda jsou 
všechny výstupy z ovladače udělány správně.
Jestliže tento program nefunguje, pak je chyba v ovladači. Doporučuji na všechna slabá místa 
přidat výpis pomocí printk a dívat se do jaderného logu příkazem dmesg.

Vlastnosti ovladače Fortius 1942

Tlačítka  na  hlavním modrém pultíku  se  mi  podařilo  všechny správně  zprovoznit. 
Nahlašují se jako tlačítka nahoru, dolů, enter a cancel.
Řidítka simulátoru Fortius 1942 se nahlašují systému, jako volant. Maximální výchylka na obě 
strany je 170, maximální odchylku od správné hodnoty jsem nastavil na 20, což je dáno né 
příliš kvalitním senzorem.
Šlapání se do systému hlásí, jako plynový pedál. V současné době funguje uspokojivě.

Budoucnost ovladače Fortius 1942 a integrace do jádra

Byl bych rád, kdyby tento ovladač mohli používat i jiní lidé pro svá kola. Proto jsem 
započal s jeho integrací do Linuxového jádra, které je v každé linuxové distribuci. Je to proces 
velice těžký, na kvalitu kódu jsou nejvyšší požadavky. Po tom, co se modul přeloží bez jediné 
chyby a výstrahy,  se udělá jaderný patch.  Tento se musí  otestovat  skriptem checkpatch.pl. 
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Tento skript  najde na téměř každé řádce dvě chyby.  Za řádkou nesmí  být  například volné 
místo, délka řádky je maximálně 80 znaků a spousta jiných věcí. Poté se patch pošle na místo 
určení. V případě Fortius 1942 jsou to mailing-listy usb-devel, input a kernel-developers. Tam 
jej ohodnotí zkušení vývojáři, a buď jej přijmou, nebo doporučí změny.
Pro Fortius 1942 existuje třetí verze patche pro Linuxové jádro a bylo označeno jako kvalitní a 
pěkně popsaný, věřím, že již brzy bude v hlavní a budoucích verzích vanilla jádra.

Model simulátoru pro vozidlo Hydrogenix.

Vizuální modul

Vizuální část systému je zodpovědná za správnou interpretaci dat získaných z jiných 
částí systémů tak, aby ji člověk mohl jednoduše rozpoznat a správně určil polohu vozidla na 
trase, budoucí vývoj trasy i vnější vlivy působící na vozidlo. Musí být co nejvěrnější k původní 
trase, kterou modeluje. 
Řidič vozidla tak bude mít možnost danou trasu si ujet bez nutnosti být na ní fyzicky přítomen. 
Praktická realizace vizualizace bude obsahovat trať, povrch trati, zaoblení, křivky, i defekty 
podle  proporcí  reálné  tratě.  Okolí  tratě  musí  též  zachycovat  co  největší  věrnost.  Hlavně 
zábrany podél tratě a viditelné sem nepatřící předměty v okolí tratě. Pokud se závod pojede ve 
městě, musí se pak daný úsek vyfotit. Z něj lze pak dostat přesné textury popisující každou 
budovu  okolo.  Při  splnění  těchto  pár  podmínek  lze  poté  dostat  trasu  závodu,  který  má 
nepatrnou  chybu.  Vizuálním  modulem  lze  snadno  demonstrovat  chyby  ve  fyzikálních 
modulech. 

Fyzikální modul

Trať

Pro dobrou simulaci automobilu na dráze hraje rozhodující roli trať. Fyzikální modul 
trati načte data trati, připravená na vstupu nebo souboru. V datech modelu trati je samotná trať 
rozdělená do jednotlivých částí. Každá část má svoje fyzikální vlastnosti, jako je sklon, povrch 
vozovky,  nerovnosti,  zatáčky,  délka,  šířka,  povrch  okrajů,  typ  svodidel.  Sklon  trati  lze 
definovat  buďto  křivkou,  nebo  lineárně  v  celém úseku.  Povrch  vozovky  je  důležitý  pro 
interakci s koly vozidla. 
Asfaltový povrch a na něm jedoucí formule 1 bude jistě jiným zážitkem, nežli vozidlo Škoda 
Superb závodní speciál jedoucí na prašném a nezpevněném povrchu. Na určitém místě mohou 
po vozidlech vznikat prohlubeniny od hrabajících kol, povrch může být také speciálně upraven 
pro zkoušku řidiče v obtížných podmínkách, tak aby nemohl se svým vozidlem jet nejvyšší 
rychlostí. Simulátor by měl v tomto případě zohlednit a odlišit statické a dynamické části tratě. 
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Ty dynamické pak i v průběhu jízdy tvarovat, dle průjezdů vozidly, nebo danou část tratě s 
dynamickým chováním modelovat  podle  funkce poruch  trati.  Zatáčky budou v  simulátoru 
řešeny zcela standardně, za nimi bude v trati následovat pruh s pískem, nebo ochranný val z 
pneumatik. 
Každý díl modelované tratě může mít na svém konci a počátku rozdílnou šířku, ani úsečky po 
okrajích dílu nemusejí mít stejnou velikost. Povrch okrajů má svou roli při vyjetí vozidla za 
okraj vozovky. Při něm v reálných podmínkách hrozí snížená řiditelnost vozidla. Při  vyjetí 
vozidla ven jen jednou stopou se bude každá strana vozidla chovat při působení síly na vozidlo 
rozdílně. Množství výmolů a nestabilní podloží bude mít za následek třes volantu, kterýžto 
bude mít tendenci přetáčet se na jednu nebo druhou stranu. 
Okraj  tratí  nebude mít  zvláštní  funkci  pro vozidla,  jako spíše  vymezit,  kde až  bude moci 
vozidlo vyjet mimo trasu. Pro fyzikální simulátor dráhy to bude znamenat snížení náročnosti 
výpočtů při blízkém umístění svodidel k vozovce. Fyzikální model spojí všechny jmenované 
fyzické aspekty trati do jednoho souboru vlivů, postará se o kontinuitu pohybu z dílu tratě na 
díl. Výstupem fyzikálního modulu tratě je kompletní soubor vlivů na pohybující se vozidlo na 
ní.

Vozidlo

Fyzikální modul vozidla má též za vstup soubor s daty, popisujícími auto a všechny 
jeho vlastnosti. Hlavně jsou to aerodynamika, křídla auta, to vše pro určování pohybu auta při 
vyšších  rychlostech  a  spotřebu  benzínu.  Přítlačná  křídla  mohou  vozidlu  velmi  pomoci  v 
zatáčkách projetých velkou rychlostí. 
Propracovaný váhový model, spolu se započítáním váhy paliva dají vozidlu reálné chování v 
zatáčkách a při vysoké rychlosti. Aby byl simulátor vhodný pro každý vůz, měl by být jeho 
motor zcela konfigurovatelný. Čili pro každou otáčku motoru určen i točivý moment a výkon. 
Pro doladění pak modifikovatelná výkonnostní křivka motoru, maximální počet otáček, spolu 
se spojkou s nastavitelnými stupni, efektivitou a setrvačností.
Brzdný systém vozidla nastavitelný zvlášť na každém kole. Kola a pneumatiky vozidla jsou 
důležitá část, mající vliv na pohyb na různých površích. Povrch kola, aktivně se dotýkající 
vozovky, tloušťka a rezistivita na přetočení jsou jen jedny z mnoha faktorů, které by model 
měl mít. U volantu je pro mě důležitý maximální pootočení, citlivost. Váhu vozidla a rozložení 
též mění poloha jezdce a jeho usazení za volantem.

Vnější vlivy

Pro základní simulátor by stačil pouze model trati, auta, vlastnosti obou a testy na něm 
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prováděné  by  již  mohly  být  považovány za  plnohodnotné.  Ovšem vlivy prostředí  mohou 
drasticky změnit podmínky jízdy a má-li být vozidlo nasimulováno i například v dešti, musí 
být  fyzikálně  plnohodnotný  déšť  přítomný  i  tam.  Mění  přilnavost  pneumatik  k  cestě,  na 
prašných a nezpevněných površích ještě zhorší jejich stav. 
Dynamické úseky tratě se pod jeho působením budou měnit  pod koly aut  rychleji.  Vítr  je 
přítomen za každého počasí, i když se zdánlivě nepohne ani lísteček na stromě, je tu. Podle 
směru foukání výrazně ovlivní spotřebu paliva a stabilitu vozidel při bočním větru. Simulátor 
musí počítat s tím, že při výrazném větru budou některé vozidla samy zatáčet, přítlačná křídla 
mohou  ztratit  svoje  poslání  při  průjezdu  zatáčkami.  Nárazový  vítr  může  lehčí  vozidla  i 
posunout. Vliv teplot má dopad na tvrdost a tlak pneumatik, brzdící systém, spotřebu paliva. 
Do simulátoru nechci zahrnovat vlivy, jako je namrzlá vozovka a led, jsou to faktory, které by 
jízdu spíše než nasimulovali věrněji spíše zohyzdily a přidali velkou chybu do celé simulace. 
Namrzlou vozovku a led je dobré přidat do již na-implementovaného simulátoru, jako oříšek. 
Pokud by se tyto vlastnosti osvědčily, pak je tam ponechat.

Výpočetní jádro

Stará se o spojení fyzikálního modelu tratě, fyzikálního modelu vozidla a fyzikálního 
modelu vnějších vlivů dohromady. Tyto tři celky se navzájem ovlivňují, přičemž do toho všeho 
ještě zasahuje člověk řízením vozidla. Musí zvládat plnohodnotné interakce při přejetí vozidla 
ze slunečné a vyhřáté části tratě do mokré a studené. 
Pneumatiky budou mít jinou přilnavost, dynamické části tratě se změní a vše se bude navzájem 
stále ovlivňovat. Každý efekt má ale zpětnou vazbu, pneumatiky nevychladnou ihned a ihned 
se ani nezmění tlak v nich. Tato zpětnočlenná vazba je ale téměř neimplementovatelná. Byla 
by nutná série měření přímo na tratích, kde by se pak dle zkušeností dělaly funkce popisující 
toto chování, což je bez pomoci cizí firmy nemožné.

 Zvukový modul

Zajišťuje zvukový výstup ze simulátoru a do simulace vpravuje potravu pro další lidský 
smysl. Zvuky jsou generovány v závislosti na událostech v simulátoru. Zpracovává zvuky z 
modelu vozidla, jako motor,  brzdění. Pro provoz simulátoru není tento modul třeba, je to jen 
módní doplněk, snažící se všechny vstupy a výstupy ze simulátoru co nejvíce přiblížit k reálné 
trati. Tento modul by mohl být realizován, jako spojení s umělou inteligencí, popsanou dále. 
Hlášení  o  změnách  na  trati  by  mohl  pilot  dostávat  od  systému  automaticky.  Stačilo  by 
externímu software dát povel k přečtení daného povelu ze souboru. Pro český jazyk se tento 
program jmenuje festival.

Vstupy systému[4]
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Obrázek 3: Vstup systému GSM

Jdou  rozdělit  na  vstup  operátora,  testovací  vstupy,  vstupy  z  jiného  systému 
simulovaného vozidla, polohovací vstupy pro určení polohy.
Považuji  systém za black-box,  který přijímá  a  zpracovává vstupní  požadavky.  Při  každém 
vstupu se změní buď vnitřní stav systému, nebo systém vyšle zprávu na výstup. 
Systém přijímá vstupy jednak od periferií připojených k počítači. Toto je vhodné pro testovací 
provoz.  Při  normálním  provozu  naostro  již  budou  všechny  klasické  periferie  odpojeny. 
Kupříkladu pilot pojede s vozidlem simulátorem a bude potřeba jemné korekce systému. Tuto 
korekci  udělá  operátor  a tím může zabránit  špatné návaznosti  průběhu operací  v systému. 
Operátor také může vyvolat ladící režim, ve kterém si zobrazí veškeré data a jejich průběh. 
V případě, že to uzná za vhodné, může on sám systému dodávat dodatečná data a tím výpočty 
pozněmit  k obrazu  svému.  Systém  se  za  žádných  okolností  na  jakékoliv  data  ze  vstupu 
zhroutit.  Při  chybných datech je na systému, aby se vyfiltroval,  odladil  a  na základě sady 
instrukcí si uvědomil, jak jinak získat mylné údaje.
Simulované  a  připojené  vozidlo  dává  simulátoru  v  počítači  informace,  díky  senzorům, 
umístěným na vozidle. Jedná se o senzory na řidítkách, oznamující simulátor, kudy se bude 
vozidlo ubírat. Tato informace je naprosto zásadní pro určování polohy vozidla na trati. 
Chyba,  vznikající  při  propočtech  může  být  omezena při  zatáčení  i  o  desítky procent.  Ani 
sensor řízení nemůže ale vědět, kterým směrem přesně se bude vozidlo ubírat. Dle rychosti, 
stavu neumatik, tlaku vzduchu v nich a prohybu kola to určit nepůjde nikdy přesně.  Sensor na 
kolech, oznamující ujetou dráhu vozidla, podle které se řídí vozidlo uvnitř počítače. I tento 
sensor bude díky chybě, vznikající v kole nepřesný. Při zatáčení a pokud je na vozidle systém 
dvou rovnoběžných kol vedle sebe, pak jedno bude mít delší dráhu, než druhé. Domnívám se 

35



ale,  že  chyba  vzniklá  měřením ostatní  části  systému nerozkmitá.  Může  být  eliminována  i 
ostatními sensory.  Na vozidle totiž není nejmenší možná nožina sensorů a čidel,  ale každé 
čidlo z části  duplikuje  práci  jiného.  Při  výpadku jednoho to  tak neznamená rapidní  nárůst 
chyby při měření souřadnic vozidla. 
Senzor sklonu vozidla. Jde o soustavu 2 senzorů, umístěných na spodu. Jejich využití je kvůli 
co nejpřesnějšímu určení polohy vozidla. Každá, i sebelepší trať má na sobě nerovnosti, nebo 
naopak plánované kopečky. Pomocí těchto dvou senzorů tyto drobné nerovnosti změřím a díky 
okamžitým hodnotám a předešlým datům budu moci vytipovat pouze pár míst na trati, kde se 
bude vozítko moci nacházet. Druhé uplatnění této dvojice senzorů je v měření stability vozidla 
na trati. Díky neočekávaným odchylkám na trati, například při zatáčení, brzdění, na rovině, při 
nastupování a vystupování bude moci podpůrný tým mít přesná data, co tyto operace dělají 
s vozidlem.  Dle  toho  se  bude moci  rozhodnout,  jak rychle  může  vozidlo projet  tu  či  onu 
zákrutu,  v souboji  s jiným  protivníkem  pak  ubude  rizika  při  předjíždění.  Na  stávající 
konstrukci se také budou moci dát vyhledat slabá místa, příliš ohebné spoje. 
V kabině řidiče bude umístěný kompas. Tento bude elektronický, podávající počítači neustále 
informace o míření vozidla. Určení směru jízdy je důležité pro nasimulování směru vozidla 
jízdy v počítači. Kompas musí být odolný vůči nerovnostem a co nejrychleji se posunout do 
správného  směru.  V případě,  že  by  se  kompas  při  jízdě  po  hrbolcích  zasekával,  ztrácel 
správnou kalibraci,  nebo při  prudkém odbočení a následném vrácení vozidla do původních 
stop tuto výchylku měřil neprávně, poté by měření nemělo valného významu.
Další sensory již nemají přímý dopad na určování jízdy, jsou vhodné k predikaci jízdy, podle 
toho, čeho chceme jízdou dosáhnout a stanovit si dobrou politiku. 

Politiky jízdy

Politika rychlosti

Být v cíli co nejdříve směřuje v praxi k řezání zatáček, upozorňování pilota na zatáčky, 
případné  nástrahy  na  trati  a  výpočetní  systém  pilotovi  pomáhá  k hladkému  předjíždění. 
V případě, že by vozidlo bylo předjížděno, je na výpočetním systému, aby zachoval co největší 
míru bezpečí pro jezdce. 

Politika emisí

Za každých okolností mít co nejmenší emise. Nemusí to nutně znamenat, co nejnižší 
spotřebu paliva, i když to tak většinou bývá. Hodně záleží na jezdci, jaký má cit v noze a 
zkušeností s jízdou na co nejmenší množství paliva. Pomocný systém automaticky ovlivňuje 
výkon motoru, vybízí řidiče k zařazení určitého převodového stupně. Tuto politiku nebudu 
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rozvádět, vozidlo Hydrogenix má elektromotor, jako pohon a jede bez emisí.

Politika Paliva

Politika co nejmenší možné úspory paliva se na předjíždění téměř nesoustředí. Hlavní 
je vyrovnaný výkon, zamezit zrychlování, nebo naopak kvapnému brzdění. Z kopce není nutné 
používat pedál akcelerace, vozidlo zrychlí samo. Na rovinkách pak šlapat na plyn co nejméně 
a do kopce klidně zpomalit i na nejnižší možnou míru, pokud se na dalších etapách trasy ztráta 
rychlosti zase vyrovná. Rychlost do zatáček musí být neměnná, koly otáčet co nejméně, aby se 
nakumulovaná  pohybová  energie  ve  vozidle  nemrhala,  při  kontaktu  s vozovkou.  Očima  a 
ušima definovaných politik jízdy jsou senzory vzdálenosti, umístěné podél obvodu vozidla.

Obrázek 4: Senzory na vozidle[5]

Systém dle toho a senzoru rychlosti bude umět predikovat jízdu a měl by dát pilotovi na výběr, 
aby se řídil nejlepší predikovanou variantou. Samozřejmě výpočetní systém nebude moci do 
řízení  vozidla nijak zasahovat.  Softwarové systémy mají  pouze omezené zdroje  informací, 
obsahují chyby, lidská inteligence, postřeh a intuice se žádným systémem doopravdy nahradit 
nedá.
Soustava  senzorů  na  motoru,  monitorující  spotřebu  paliva  a  další  pomocné  senzory  jsou 
potřebné pro predikaci politiky co nejmenší spotřeby, avšak jejich popis přesahuje rozsah této 
práce.
Všechny tyto vstupy byly pro co nejlepší určení vozidla na trati. Z hlediska vozidla se již nedá 
udělat nic. I přidání dalších senzorů, měřících jiné veličiny, jako vítr, jeho směr, polohu slunce, 
by již získané data příliš nezlepšily. Systém sám musí mít i jiné data, sloužící jako korekce. 
V úvahu připadá optická, či bezdrátová korekce, pomocí externích měřících systému polohy. 
Po dlouhých úvahách a  konzultacích jsem došel  k závěru,  že  korekční  systém by měl  být 
založen na satelitním určování souřadnic.
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Určování polohy v systému GPS

Základním principem přesného udání polohy pomocí GPS je vypočítání vzdálenosti 
družic (nad územím Čech, Moravy a Slezska jich je 3 až 7), které obíhají na svých eliptických 
drahách okolo Země. Nyní je v systému GPS, poskytovaným USA  pro využití všude na světě 
potřeba alespoň 24 družic. Jejich umístění je dáno, tak aby pozorovatel měl možnost vidět jich 
v jednom bodě a čase vždy dost. [1] 

Poloha družic je známá, nesou svou cestou vesmírem atomové hodiny s vysokou přesností - až 
1  pikosekundu.  Družice  udávají  přesný čas  vysílání  svého signálu a  poloha se  pak počítá 
z časů jednotlivých signálů přijatých přístrojem uživatele. Nejpřesnější polohu mohou získat 
pouze armádní subjekty USA a spřátelených armád. Pro civilní sektor je zaměřování polohy ne 
tak již přesné. Je to opatření, kvůli možnému navádění balistických raket. Příslušná vzdálenost 
pak udává poloměr koule se středem v místě polohy družice, jejíž plocha určuje místa možné 
polohy pozorovatele.  Průnikem ploch  dvojice  koulí  definované  polohami  dvojice  družic  a 
jejich vzdálenostmi od pozorovatele je kružnice. Jestliže přidáme třetí družici a jí definovanou 
kouli  protneme  s  kružnicí  získanou  pomocí  předchozích  dvou  družic,  získáme  dva  body.  
Jednu z možných získaných poloh lze vyloučit díky předpokladu, že se pozorovatel vyskytuje 
na povrchu Země.

Tak by to  fungovalo,  jestliže  by jak na družicích,  tak i  u  pozorovatele  byly velmi  přesné 
atomové hodiny. Ty jsou však nákladným a náročným zařízením, takže by nebylo praktické, 
aby je každý uživatel GPS (pozorovatel) měl. Využívá proto méně přesné křemíkové hodiny. 
Oprava  jeho  nedostatečně  přesného  času  se  řeší  pomocí  další  družice,  jejíž  polohu  a  čas 
vyslání signálu zná. Ta zavádí čtvrtou kouli. Povrchy všech čtyř koulí by se měly protnout 
přesně  v  jednom  bodě.  Vlivem  nepřesnosti  v  určení  času  pozorovatele  tomu  však  není. 
Korekce, která posunem času pozorovatele docílí přesného protnutí všech čtyř koulí, umožní 
opravit čas pozorovatele a GPS je tak i zdrojem velmi přesného času pro něj.
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Obrázek 5: Systém GPS[3]

Výstupy systému

Zatímco vstup byl pouze jeden, nezajímalo mě, jestli  pojedu v klasickém vozidle po 
trati, nebo budu sedět v garáži a simulovat aktivní brzdou kopce a údolí. Vstup byl vždy stejný, 
protože i systém neměl poznat, kde se pohybuje. Prostředí v garáži a prostředí na dráze jsou 
jedno. 

Výstupy však musí být trochu odlišné. Rozdíl je v tom, že ve vozidlu na dráze bude systém 
hrát podpůrnou roli a do řízení zasahovat nebude. Ovšem v garáži, testovacích podmínkách 
potřebuji nejen tyto podpůrné údaje, ale i další škálu dat o tom, jak a dle čeho se simulační 
program v počítači rozhoduje. Na všech obvodech budou napojeny jejich měřící přístroje, aby 
se mohlo změřit,s jak velkou chybou jednotlivé senzory pracují, tudíž, až do jaké přesnosti se 
potom má v simulátoru cenu rozhodovat. 

Simulační výstup v testovacích podmínkách

Tento bude stejný,  jako simulační  výstup v reálných podmínkách a budou k němu 
doplněny ještě další údaje. Budu mluvit o množině výstupů simulátoru, která je doplňkem k 
výstupům v reálných podmínkách.
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Vizualizace

V testovacích podmínkách bude výstupem i vizualizace.  Na ní  pilot  pojede po své 
dráze a natáčením řidítek ve vozidle, umístěném v držáku bude měnit pohledy promítané na 
plátně před ním. Vizualizace bude téměř přesně promítat realitu a dle této virtuální reality bude 
simulátor radit řidiči při jízdě. Všímavý čtenář jistě přijde na to, že zde bude vznikat jakási 
chyba, té se budu věnovat podrobněji v implementaci. Při této vizualizaci se budou pilotovi na 
obrazovku promítat i šipky, kudy má jet. Dále ukazatel, zda zpomalit, nebo zrychlit a ukazatel 
na zatáčky. V reálném vozidle toto bude namontováno přímo do palubní desky. Pilotovi pak 
bude stačit odjed si pár kol na simulátoru a bude vědět, kudy jet.

Pro samotné realizování je dle mě nejvhodnější (protože nejlevnější) forma složení obrazu ze 
tří promítacích soustav. Hlavní promítací plocha je přímo před pilotem. Na ni je z každé strany 
připevněná připevněna další  podobná plocha pod úhlem cca 130 stupňů.  Toto samozřejmě 
závisí i na subjektivním pocitu pilota. Plochy jsou i ve spojích průhledné. Všechny 3 plochy se 
napojí na hardwarový dělič obrazu, který se o hladké dělení postará sám.  Projektory se pečlivě 
nasměrují, aby se konce mezi prvním a druhým a druhým a třetím obrázek částečně překrývaly 
a vznikl tak dojem jednoho velkého plátna kolem pilota.

Data pro analýzu

Celá trať se s vozidlem projede několikrát a jednotlivé hodnoty naměřené na senzorech 
se porovnají. Simulátor má vlastní logiku a dle hodnot bude konvergovat k nějakému řešení. 
Ovšem pro stejná data to nemusí znamenat stejný výsledek. Proto po výsledcích ze senzorů se 
budou pro soubor dat pro analýzu brát i výstupy ze simulátoru pro pilota.

Simulační výstup v reálných jízdních podmínkách

Při  představě modelové situace,  kdy pilot  vozidla sedí  za volantem a potřebuje co 
nejrelevantnější  informace  je  jejich  nadměrné  množství  přímo  omezující  v  jízdě.  Výstupy 
budou jiné, podle preferované politiky.

Politika rychlosti. 

Na rovině bude program simulátoru kontrolovat jednak, jestli pilot neustále drží plný 
plyn.  Po příjezdu ke konci roviny pilota  sekundy před akcí upozorní simulátor,  aby začal 
brzdit, a na jakou rychlost má zvolnit. I při průjezdu zatáčkou bude systém neustále nově a 
nově vyhodnocovat chování plynu a v případě nutnosti dát zprávu pilotovi vozidla. Zatáčky 
bude simulátor počítat, aby se daly projet po co největší části kružnice. V případě překážky na 
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trati, pak tuto kružnici pozmění na obyčejnou křivku, s tendencí se co největší kružnici blížit. 
Tak bude zajištěn co nejmenší zpomalení a proti-síly při jízdě.

Od senzorů motoru budou přicházet informace o stavu motoru. Pokud by motoru hrozila vada, 
například následkem přehřání, výstupem by byl pokyn pilotovi ke snížení jeho zatížení. Podle 
predikce jízdy by v případě, že na trati je možnost, zvolnit při jízdě z kopce a ne například do 
něj, udělalo by se to tam.

 Z  kabiny,  ze  senzorů  naklonění  vozidla,  senzoru  rychlosti  a  senzoru  řidítek  budou  do 
simulátoru přicházet  informace o jízdních možnostech vozidla.  Dle omezujících podmínek, 
získaných při testování program určí, jestli je vozidlo schopné ještě rychlejší jízdy, nebo zda je 
pilot až příliš opatrný a dá mu to najevo, například pomocí rozsvícení barevného ukazatele na 
palubní  desce.  Opět  svou roli  sehraje  predikce  chování  vozidla  dle  budoucího  tvaru  trati. 
Představme si kolonu stejných aut, jedoucích za sebou. Poslední vozidlo je to naše, kterému se 
snažíme  pomáhat.  Vozidla  před  naším  vozidlem  mají  takový  rozestup,  aby  stihly  dát 
poslednímu vozidlu data o svém chování. V těchto vozidlech nikdo nepojede. Budou řízeny 
automaticky,  pomocí  autopilota,  naprogramovaného  co  nejlépe  pro  danou  politiku. 
Samozřejmě musí mít z vnějšku co nejvíce informací, aby byli schopní se rozhodnout včas. 
Tito neviditelní piloti pojedou vždy po dráze, po které by jelo samotné vozidlo, pokud by jelo 
dále. Pokud skupina pilotů, jedoucích v nějakém intervalu před námi, například 4 až 40 sekund 
a všichni hlásí, že jejich rychlost je veliká, větší než pilotova z reálném voze, a žádný problém, 
nahlásí stimulační software pilotovi,  že by měl pilot zrychlit.  Abstraktní vozidla autopilotů 
budou mít každý svůj řídící systém, který bude nastaven nejen jako náš, ale i jako systém s 
chybou. Tato chyba bude činit  o něco málo větší  chybu, než byla zjištěna chyba v měření 
přesnosti senzorů. Tak se nechá každý systém mírně rozvíjet vlastní cestou a bude velká šance, 
že pokud u některého dojde k chybě, tato může dojít i na normálním voze.

Politika spotřeby.

Vozidlo  má  v  těchto  disciplínách  jedinou  podmínku,  jeho  rychlost  nesmí  jít  pod 
určenou hranici. Čili vozidlo jízdy po rovinkách využívá pro co nejoptimálnější otáčky motoru 
a plynulou jízdu. Zároveň se při  této jízdě nabere mírný předstih. Při  jízdě v zatáčkách se 
rychlost naopak sníží, vyžaduje-li to bezpečnost. Jízda do kopce představuje největšího žrouta 
paliva a jezdí se s mírně sestupnou křivkou rychlosti. Pokud vznikne zpoždění za plánovanou 
rychlostí a časem, kompenzuje se z rovin a jízdu dolů. 

Zde průjezdy zatáček již nejsou tak precizní a kruhové. Spíše ale jsou zatáčky řezány. Čím 
méně  tráví  pilot  v  zatáčce,  tím méně  ho  zdržuje  a  neztrácí  rychlost.  Vozidlo  se  snaží  jet 
maximálně plynule. Každé brzdění je projev špatného pilota, neboť to co bude zbržděno, se 
musí nahnat zpět a to za energii, která musí být vyrobena. Při jízdě se vyhnout zatáčkám, ty 
přidávají  do kol  tření.  Také nerovným úsekům, tam v kole začnou fungovat  špice a jejich 
tlumivost. Ta energii pohlcuje do kola, namísto aby energie zůstala v pohybové rychlosti. Čili 
ve zkratce politika spotřeby je jízda po co nejmenších obloucích, tak aby celková rychlost byla 
jen o něco méně větší, než minimální povolená
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Nezávislé a zpola závislé podpůrné systémy

Jde o systémy s vlastní logikou pro zachytávání dat pro simulátor Hydrogenix. 

Příkladem  plně  závislého  systému  je  jednoduchý  senzor  pouze  předávající  data  získaná 
měřením.  Senzor  může  být  analogický,  posílat  data  přes  RS232,  digitální  na  posílat  se 
například  přes  USB.  V podstatě  zcela  závislé  systémy jsou  pouze  prodloužením periferií 
počítače, dávající nový zdroj dat. Nemohou pracovat bez počítače.

Zpola závislý systém je senzor, nebo soustava senzorů, která data nejdříve předpracuje, než je 
pošle ve výsledné formě počítači a tam nějakému software. Zpola závislé, protože tuto logiku 
zpracovávání dat mohu ovlivnit.  Přihlásit  se do vzdáleného systému, ovlivnit  běh pořádku. 
Nebo například pomocí USB paketů říci, která data budu chtít poslat, v jakých intervalech. 
Takový systém je i Tacx Fortius 1942. Operátor posílá USB pakety, kterými ovlivňuje aktivní 
brzdu a dostává USB pakety,  kde jsou zapsána data počítadla, vybočení řidítek a údaje ze 
senzoru šlapátek. V simulátoru se bude těchto systému používat při počítání střední dráhy kol. 
Kolo jedoucí po vnější straně kruhové tratě najede více, než kolo jedoucí po vnitřní straně. 
Počítač  určený  pro  umístění  do  vozidla  bude  mít  jen  omezené  výpočetní  schopnosti  i 
výkonové možnosti. Každý takový výpočet, kdy by se data nejprve přepravili dva kabely do 
něj, poté by se v paměti načetly dva paměťové prostory pro driver, operační systém by byl více 
vytížen a nakonec by tuto práci dělal pomocný program, předávající svoje výsledky výpočtů 
simulačnímu programu. Ideální je,  aby toto dělal jedno-čip, řiditelný pomocí sériové linky, 
nebo USB, ten pak předá data počítači. Bude mít i mód, kdy předá surová data počítači, aby se 
mohla analyzovat chyba senzoru, či jiné problémy. To samé platí pro senzory motoru. Motor 
bude analyzován nejprve řiditelným jedno-čipem, ten pak dodá rozumný vektor dat. 

Zcela nezávislé systémy jsou systémy,  které budou jen ovládat  vozidlo,  ať v simulátoru v 
laboratorních podmínkách, nebo na trati a budou se chovat jako uzavřené systému. Nebude se 
do nich dát nahlédnout, ani jim nařizovat, co mají dělat. Takové interakce lze mít v prvních 
iteracích, kdy ještě řídící nebudou plně zapojeny do celkové koncepce. Jejich odstranění bude 
těžké.  Ovládání  elektromotoru,  které  je  koupené  od  soukromé  fy.,  nebo  vymyšlené  před 
projektem a bude fungovat  nebude chtít  nikdo předělávat.  Tyto zařízení  budou způsobovat 
další příchod chyb do systému a snížení schopnosti systému predikovat. 

Prvním  krokem  bude  napojení  systému,  aby  dával  data,  podle  kterých  se  rozhoduje  do 
počítače.  Toto  propojení  se  bude  muset  realizovat  neztrátově,  aby  nedocházelo  k  úbytku 
signálu ve vodičích a případně odraz signálu z druhé strany. Nelze ani podcenit vznik antény z 
vodiče, aby naměřené data ovlivňoval elektromotor, případně další součásti. 

Druhým  krokem  bude  přepsání  rozhodovacích  algoritmů  řídících  součástek,  jedno-čipů, 
procesorů  těchto  nezávislých  systémů  do  počítače.  Simulační  program bude  mít  výborný 
přehled o celkovém dění v součástce a jejím chování. Na základě této zkušenosti se bude moci 
začít se zlepšováním.

Třetí  krok  eliminace  nezávislého  systému  je  vylepšení  těchto  algoritmů  a  porovnávání 
výsledků nových algoritmů  s  těmi  starými.  Poté  vést  řízení  vozidla  na  simulátoru  novým 
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způsobem z počítače.

Logicky  čtvrtým  krokem  je  nahrání  nových  algoritmů  do  systému  (pokud  je  čip 
přepisovatelný) a udělat ovládání z počítače s tím, že samotný čip bude pojistka pro nenadálé 
situace. Pokud čip přepisovatelný nebude, musí se vyměnit.

Ke konci by měl počítač a v něm simulační program komunikovat s vozidlem na dráze tak i 
vozidlem na simulátoru, částečně jej řídit, pomocí příkazů zpola závislým systémům si žádat o 
různá data  a  na  těchto základech dávat  rady pilotovi.  Při  výpadku počítače  by mělo  auto 
pokračovat plynule v jízdě.

Algoritmický modul

Algoritmický modul může být rozmístěn i v jednotlivých ostatních modulech. Výhoda 
mít  jej  na  jednom  místě  je  lepší  správa  důležitého  kódu  a  prostor  pro  optimalizaci. 
Algoritmický modul  bude  na  počítači  přítomen,  jako  externí  program,  volaný simulačním 
programem,  nebo  jako  knihovna  pro  simulátor.  Bude  napsán  v  nízkoúrovňovém  jazyce, 
popřípadě kritické sekce stabilního kódu v  assembleru. V dnešní době mají počítače, určené 
pro takovýto provoz takt 1,5 Ghz, proto je optimalizace důležitá. Algoritmický modul bude 
napsán, jako série potřebných funkcí, používané pro filtrování signálu, třídění dat, výpočty nad 
senzory a jiné. V podstatě, krom zvukového a vizuálního modulu, které nebudou ve vozidle 
budou všechny moduly pro složitější výpočty používat algoritmy odsud. 

Dle velikosti takovéhoto modulu a povaze se nabízejí 2 možnosti práce s ním. 

Jednak je to klasické volání externího programu, či zakompilování knihovny do jejích modulů, 
takže jen psaný kód bude oddělený. Toto řešení je lehké a levné na složitost řešení.

Druhá možnost, která se pro mne jeví mnohem lépe je vytvoření ramdisku, do kterého by se 
celý algoritmický modul nahrál. Po volání by jeho nahrávání trvalo tisíce krát méně, než z 
pevného disku, nebo flash paměti. V případě velké paměti (řádově 1 GB), by se do ní mohl 
simulátor nahrát celý a fungovat velmi rychle.

Datové skladiště

Jak  napovídá  název,  je  určeno  pro  skladování  dat  získaných  ze  vstupů  a  výstupů 
simulačního programu. Z nich je pak prováděna veškerá analýza pro vyhodnocení správnosti 
funkcí systému. Není to modul , jako takový, je to soustava adresářů, kde jednotlivé moduly 
ukládají  své  výsledky (skrze  výstupní  modul)  a  nebo  načítají  data  pro  zpracování  (skrze 
vstupní modul. Například zvuky pro dané konkrétní situace). Data budou uložena v textových 
formátech, aby byla čitelná i upravovatelná v jiných programech. Tyto data nebudou sídlit na 
ramdisku, budou na obyčejném přídavném zařízení, na které lze ukládat. Pokud dojde k poruše 
počítače, data budou v pořádku a při zaplňovaní disku nedojde k zaplnění toho se systémem. 
Datové soubory budou generovány do adresářů, kde přísluší, na základě tratě, která se jede a 
dle  data  a  hodiny.  Například  soubor  algemein_19/8/2009_20:00.xml  je  reprezentativním 
vzorkem. Všechna data budou mít přiřazen u události i její časový sled.

43



<track file name=xxx country=yyy>

<measure time=hh:ss date=dd/mm/yy>

<data here=description>here can be something</data>

</measure>

</track file>

Vyřešené části systému a budoucí vývoj

Pro simulační program, který bude složit  pro vozidlo Hydrogenix a budoucí vozidla, 
predikovat jejich dráhu, pomáhat pilotovi při řízení je nutné vybudovat infrastrukturu. Jsou to 
vstupy,  výstupy  ze  simulačního  programu,  dobrá  abstrakce  vnějšího  světa  v  simulačním 
programu  a  přizpůsobení  vnitřních  části  simulačního  programu  pro  věci,  jimiž  se  bude 
zabývat. Udělat přesný model pro vše, co se vyskytuje vně není možné. Znalosti člověka pro 
toto nejsou dostačující. Udělat simulační program, který by doopravdy mohl simulovat cokoli 
je možný, pokud pro každou simulovanou věc bude mít závislou část, která data z vnějšku 
převede  do  neutrální  formy,  se  kterou  si  vnitřek  simulačního  programu poradí.  Dle  mého 
názoru nejschůdnějším řešení pro simulaci vozidla je dokonale poznat dráhu, po které se bude 
pohybovat, znát co nejlépe vlastnosti vozidla a podle měření veličin těchto vlastností si umět 
představit trasu vozidla na změřené dráze a dle toho umět reagovat na možné budoucí události. 
Vypočítané vlastnosti a trasu poté ještě kontrolovat daty z jiného nezávislého systému. Toto 
popisuji na konci diplomové práce.

Model vozidla

Model  vozidla  jsem převzal  z  open  –  source  simulačního  programu TORCS.  Tento 
program jej má dobře popsán. Všechna data jsou uložena v XML souboru. Je zde přes 300 
hodnot, které lze na vozidle upravit. Vše je zároveň editovatelné grafickým programem. Model 
vozidla obsahuje jeho popis přes vizuální model, fyzikální vlastnosti a chování vozidla, zvuk 
pro simulační program, který vozidlo vydává při jízdě. Nechybí zde popis umístění grafických 
prvků auta, takže z kabiny řidiče i z pohledu vně lze viděl vozidlo zcela ve tvaru, jaký má 
originál. Popis vozidla v XML souboru se sestává z několika sekcí.
V sekci Driver je umístěn  do vozidla „pilot“, který řídí vozidlo. Jeho umístění je dáno třemi 
osami souřadnic, přičemž 0,0,0 souřadnice je ve středu vozidla.
V Sound je odkaz na soubor se zvukem pro vozidlo. Je zde také návod, jak zvuk přehrávat dle 
rychlosti otáček vozidla.
V Graphic Objects je popis všech grafických objektů, ze kterých se skládá vozidlo. Každý 
nápis, plocha vozidla, karoserie, vnitřní stavba vozidla je popsána zde v prostorovém formátu 
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AC3D.
V Car je popis auta jako takového, hmotnosti jednotlivých částí vozidla, výška šířka, kolizní 
plochy, umístění masy v částech vozidla pro lepší pochopení simulačním programem, jak se 
vozidlo chová na trati.
V Aerodynamics je popis aerodynamiky auta. Je zde popis součinitele odporu, přední části 
vozidla spolu s jeho zadní částí.
V  Engine  je  nastavení  motoru.  Základem  je  popis  otáček  při  jízdě  dopředu  a  couvání. 
Omezovače otáček, kvůli přehřátí motoru, popis paliva, na které motor jede, jeho vydatnost.
Dále je zde určena křivka výkonu v závislosti na otáčkách a křivka kroutivého momentu. V 
popisu křivek jsou body, které program protne úsečkami a dle toho se řídí celkový výkon a 
kroutivý moment v daném čase.
V Clutch sekci se popisují vlastnosti převodovky, každého stupně. Je zde započítáno, za jak 
dlouho  se  převodový  stupeň  dokáže  zařadit,  ztráty  výkonu  na  převodovce,  setrvačnost 
převodovky.
V Steer je vše věnováno řízení. Kolik se může otočit maximálně volant a zamykání volantu.
Ve  Front Differential  a  Rear  Differential  jsou parametry věnovány setrvačnosti,  efektivitě, 
minimálnímu a maximálnímu torznímu sklonu.
V Brake System  je popis brzd vozidla,  zadní,  přední  brzdě,  rozložení  brzdných účinků a 
maximálnímu tlaku brzdy na brzdný kotouč.
Následují popisy kol, tlumičů a poté zvlášť každé brzdě. Je možné si nastavit, aby jedna brzda 
byla mnohem účinnější, než druhá a sledovat účinky tohoto jevu na dráze.
Popis vozidla je vyčerpávající a nepředpokládám vyšší potřeby podrobnosti, než jsou tady.

Model tratě

Model tratě je také převzat z open – source simulačního programu TORCS. Popis trati je 
v  XML souboru.  Trať je  skládankou z  jednotlivých  jejích dílů.  Důležité  je,  aby byla  trať 
uzavřena do kruhu a určen startovací bod.
Každý díl může být jakékoliv nenulové délky, může být různě široký na počátku i na konci. 
Díly mohou být  různě ohnuté,  díl,  který je  v  zatáčce může  mít  svou první  polovinu více 
přihnutou, než druhou a v  každém díle můžou být jiné povrchy tratě. Každý díl může mít na 
jakémkoliv místě pokřiven tak, aby docházelo k nerovnostem, či konec jednoho dílu byl výše, 
než konec druhého a tak vytvořit trať s kopci. Kupříkladu, pokud by simulační program měl 
fungovat pro motokrosový motocykl, dají se nadefinovat prohlubně vyjeté od kol závodníků v 
zatáčkách. V případě vozidla na dráze postačí nadefinovat menší nerovnosti, k ověření stability 
vozidla na tomto terénu. Lze určit místa, kde vozidlo nesmí vjet a mezi tuto linii a dráhu lze 
ještě vsunout další povrch. Často se zde dává štěrkovitý, nebo travnatý povrch. Podél tratě lze 
rozmísit libovolné grafické objekty. Při zkušební jízdě si pilot může zapamatovat důležité body 
na dráze a podle jejich polohy bude na normální dráze vědět, kde přibližně je a co dělat dále.
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 Trať Algemein

Trať Algemein jsem navlhnul pro den otevřených dveří na fakultě Elektrotechniky a 
Informatiky.  Vychází  z  modelu  reálné  trati  Algemein  v  Německé  spolkové  republice  a 
upravena, aby po ní jezdící modely formulí po autodráze mohly dle zatáček určit svou polohu. 
Trať  si  neklade  za  cíl  popsat  všechny  možnosti  popisu  v  XML,  nemá  náročné  úseky, 
nerovnosti, ani stoupání či klesání. Je to základní popis dráhy, aby v ní bylo vše pro správnou 
funkčnost.

 

Obrázek 6: Trať Algemein

Z vrcholu stromu vycházejí větve Sufraces, Headers, Graphics, Main Track.
V sekci Surfaces se určuje plocha.
V sekci  Header se určují  obecné parametry,  jako jméno trati,  kategorie trati  (ovál,  prašná, 
cesta), verze, autor a deskripce návrhu.
Graphic  obsahuje  3d  popis  krajiny  a  terénu,  jemnost,  s  kterou  se  má  krajina  generovat, 
přednastavenou výšku okrajů zábran u tratě a orientace (po směru hodinových ručiček, nebo 
proti), dle směru jízdy vozidla.
MainTrack má v první části, kde se začíná šířku trati, povrch. Poté se tento úsek dělí na šest 
částí.  Levou  stranu  vozovky,  pravou  stranu  vozovky,  levou  stranu  hranice,  pravou  stranu 
hranice, levou bariéru, pravou bariéru. U všech těchto šesti částí jednoho segmentu se udává 
povrch tratě, styl, délka, šířka.
U každého dalšího segmentu jsou v souboru XML popsány tyto údaje a k tomu údaj, o jaký 
segment se jedná. Je-li to přímý segment, má hodnotu u type „str“, oblý segment má hodnotu 
„rgt“, nebo „lft“
Přímý segment má proměnné délku,z start, z end, povrch.
Oblý segment má proměnné oblouk, rádius, z start, z end, povrch. Rozdíl mezi typy oblouků je 
v jejich symetričnosti.
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Model driveru

Spojení mezi fyzickým vozidlem a simulačním programem může být jistě provedeno 
mnoha způsoby.  Na vstupu do počítače příliš  nezáleží,  budou-li  data dodávána v potřebné 
kvalitě a kvantitě. 
Ovšem velmi  záleží  na výstupu.  Tento musí  být  unifikovaný pro všechny jakékoliv  druhy 
spojení Na operačním systému Linux to bude subsystém input, s tím, že části vstupů, které 
mohou  být  identifikovány jako  joystick  (řízení,  plyn,  brzda),  budou  v  subsystému  inputu 
joystick.  Jedná  se  například  o  statistická  data  a  události.  Při  extrémním  případě,  který 
pochybuji,  že  nastane,  bude  nějaká  část  výstupu  charakterizována  speciálním  znakovým 
zařízením.  Toto  by mi  porušovalo  podmínku  modularity  systému.  Ze  subsystému  input  a 
joystick  bude  každý program dostávat  jasná  data.  Pro  znakové  zařízení  by se  ještě  navíc 
musela zpracovávat.

Interakce

Simulační systém musí reagovat okamžitě a hbitě k potřebám vozidla. Je tu teoretická 
šance,  že  by  simulační  program  nedodal  data  včas.  Proto  by  měl  být  operační  systém 
predikovatelný, kdy ke které operaci dojde. Do Linuxu se v minulosti  dostalo pár realtime 
patchů, ale dost z nich je stále udržována mimo strom. Až vývoj simulátoru pro hydrogenix 
půjde do dalšího stádia, tato otázka se bude muset vyřešit. 
Z mého pohledu by stačil soft – time real systém, pokud se bude jednat o oznamy informací 
řidiči. Pokud by v budoucnu došlo pomocí tohoto simulačního programu k řízení například 
motoru vozidla, musel by být systém zcela jistě hard – time, což není se současným Linuxem 
možné. Zpíše by to řešil zpola nezávislý podpůrný systém s RTLinuxem od fy. Wind River, 
nebo operační systém QNX.

Sběr dat pro software simulátoru

Simulační program bude při svých výpočtech a předpovědích zcela závislý na úrovni 
jeho vstupu. Ze špatných, nebo nedostatečných dat se výsledek vyvodí a bude u něj velká 
pravděpodobnost chyby.
Pro sběr dat na by na reálném vozidle měly být tyto senzory:
Senzor pohybu volantu, umístění na tyči volantu.
Senzor Brzdy, snímač stlačení brzdy. 0 při nestlačení brzdy, při tlaku lineární nárůst hodnot. 
Maxim zvolit taková, aby při normálních podmínkách nemohlo nastat.
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Senzor  Plynu bude  umístěn  pod pedálem,  který má  vymezen  maximum pohybu.  Lineární 
nárůst hodnoty, maximum v dolním bodě stlačení. V případě plynu na rukojeti to samé, pohyb 
rukojeti je po stočené úsečce.
Senzor Spojky, bude mít hodnotu 1 a 0, do simulačního programu se dodá střední hodnota 
času, ve kterém začne spojka zabírat.
Senzor dráhy kola, realizace počítáním otáček kola. Opticky pro nezatěžování vozidla.
Senzor rychlosti, není bezpodmínečně nutný, realizace opticky.
Senzor kompas umístění u těžiště, výstup do vozidla od 1 do -1, 0 střed.
Senzor obou vertikálních poloh na osách.. Umístěno u kol, kde je nejmenší výkyv.

Data nepotřebná pro simulátor, ale dobrá pro vývoj vozidla

Senzory ukazující torzní namáhání. Měření od zadní části do přední části.
Senzory  obou  vertikálních  poloh  na  trupu  vozidla,l  tyto  ukáží  náklon  vozidla  v  horních 
partiích.
Soustava senzorů pro motor, ukazující jeho rozličné vlastnosti.  Simulační program je může 
pomáhat sbírat.
Na závěr chci dodat, že je třeba ještě další data, ale pro ty již nejsou potřeba senzory, jako 
například váha řidiče a vozidla.

Poloha na trase

Je určena daty ze senzorů vozidla. Pohyb bude neustále probíhat v simulačním stroji 
skrze data ze senzoru rychlosti a senzoru pohybu kol. Tyto dvě veličiny se budou vzájemně 
porovnávat. Vždy bude mít přednost pohyb kol, před rychlostí. V případě kolísání hodnoty , 
nebo podivného průběhu křivky (při jízdě nemožné) bude brána hodnota se senzoru rychlosti. 
K rychlosti se přidají data z řidítek, na kterou stranu se vozidlo vytáčí. Již tyto dvě veličiny, 
hodnota  rychlosti  navíc  dvojitě  jištěná,  stačí  na  dobré  zobrazení  vozidla  na  simulátoru. 
Hodnota  rychlosti  a  dráhy zde bude pouze  porovnávací,  hlavní  zde  bude,  jak  moc  jezdec 
stiskne  pedály  plynu,  nebo  brzdy.  Spojka  je  k přepínáni  rychlostí  na  motoru  vozidla 
v simulačním programu. Data z kompasu a ze senzorů vertikálních poloh budou pro stanovení 
co nejpřesnější odchylky simulačního programu a reálného vozidla na dráze. Zde platí, čím 
více nerovností a zatáček, tím menší je možnost zvětšování, nebo vzniku odchylky mezi těmito 
systémy.  Z těchto  dat  bude  možné  určit  seznam míst,  plochu,  kde  se  vozidlo  bude  moci 
nacházet, nebo naopak s jistotou bude moci vyloučit některá místa, či plochy. Vozidlo jedoucí 
klidnou jízdou zcela jistě nepojede po naklopené dráze do zatáčky.
Poslední  systém,  zabývající  se polohou bude GPS navigace.  Tato není  úplně zcela přesná, 
avšak chyba u ní nepřesáhne jistou mez. Chyba závisí na počtu družic, létajících nad územím 
jízdy,  nad územím Slezské a Moravské Ostravy se pohybuje mezi 4 – 10 metry.  Pokud se 
pozice vozidla na dráze a v simulačním programu od sebe vzdálí více, než 10 metrů, bude 
třeba přepočítat správné místo na dráze a poopravit vozidlo v simulačním programu
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Data A
Senzor dráhy

Senzor rychlosti
Senzor volantu

Data B
Plyn

Brzda
Spojka

Systém spočte dráhu z Dat B,
 Porovná s Daty A

Dej dataDej data

Data C
Kompas

Ploha na cestě

Systém určí místo na traťi

Systém určí možná místa na traťi

Dej možné polohy

Data D
GPS Poloha

Systém určí přesné místo na traťi

Dej data

Dej souřadnice

Dej souřadnice

Obrázek 7: Schéma zpracování dat

Přesný popis tratě a výkresy

Je  velmi  dobré  znát  přesně  místo,  kudy se  pojede.  Není  třeba  dráhu  měřit,  přesné 
výkresy byly zpracovány při stavbě dráhy. V inženýrských mapách jsou velice přesně určeny 
kóty a souřadnice, kde trať vede. Pokud se jedná o závodní okruh, pak tyto inženýrské mapy 
existují i v datech vhodných pro vhodný GIS program. Data dráhy se shromáždí a provede se 
jejich export do simulačního programu. Pokud data k dispozici nejsou, musí se vše zadat ručně 
z papíru. V těchto cestách vznikne chyba od deseti centimetrů až po metr. Záleží na rozlišení 
výkresu a tloušťce čáry, kterou je hranice cesty zanesena.
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Napojení hardware Hydrogenix na výpočetní systém.

Simulační program a senzory na vozidle se budou muset propojit tak, aby byla možná 
vzájemná  komunikace.  Na  jedné  straně  počítač  se  spuštěným  simulační  programem,  bude 
postaven na architektuře X86, nebo ARM. Obě mají své výhody a nevýhody. Pro X86 hovoří 
tradice,  pro ARM naopak spotřeba energie.  Obě tyto architektury podporují  řadu vstupů a 
nekladou v tomto návrhu komunikace a propojení žádné překážky.  Pokud se bude jednat o 
digitální vstupy, samozřejmě. 
Na druhé straně senzory na vozidle budou povětšinou analogové, a tudíž se tento signál bude 
muset navzorkovat do digitálního signálu a tento poté ve vhodné formě předat do počítače. 
Z analogového signálu do digitálního se signál převádí A/D převodníkem. Tento signál bude 
poté zpracován DSP počítačem. Tento DSP počítač poté zpracovaný digitální signál například 
skrze USB kabel do počítače se simulačním programem. DSP počítač nebude digitální signál 
nijak  přepočítávat.  Například  u  senzoru  otáček  kol  postačí,  když  počítač  se  simulačním 
programem dostane od DPS počet otáček a tato data se zpracují následně až v počítači. Pokud 
by dostal již například kilometry za hodinu, bylo by to výhodné, avšak by již nebylo vidět 
jádro, za čím tato veličina stojí  a jak se počítá. Bylo by možné také udělat řešení, kdy by 
z DSP do počítače šly obě tyto veličiny. Vektor všech měřených veličin a jejich hodnot by 
mělo DSP dodávat do počítače 10 krát za sekundu.

Umělá inteligence, řešení a podpůrný systém jízdy

Z dat získaných simulačním programem z vozidla, lze sestavit  v simulátoru tu samou 
trať, která existuje vně a nastavit stavy simulačního programu, aby reakce na podněty byly 
v simulačním i reálném systému stejné. Vyladit systém potrvá nějaký čas a dle výsledků se 
bude vše ještě upravovat, zřejmě přidávat, ubírat senzory a dopisovat simulační program, aby 
výsledky byly co nejblíže.
S přesvědčivými  výsledky bude  možné  udělat  zpětnou vazbu do  vozidla. Pilot  dostane do 
vozidla malý monitor, nebo sluchátka, kde bude dostávat povely ze simulačního programu, co 
právě dělat. 
Tyto  povely  budou  vycházet  z vozidla  v simulačním  programu,  které  bude  mít  vlastní 
inteligenci. Simulační program TORCS má již dnes značně vyvinuté roboty pro řízení vozidel. 
Tyto  na  základě  neuronových sítí  a  heuristických metod  dokáží  dle  parametrů  vozidla  jej 
směřovat k cíli, jako velmi zkušený pilot. Tento robot se mírně přeprogramuje, aby byl v těle 
simulovaného vozidla v simulačním programu. Dle trajektorie se odhadne budoucí jízda pilota 
reálného vozidla  a  robot  bude  dle  rychlosti  pilota  a  jeho  dráhy přesunut  na  pozici  o  dvě 
sekundy dopředu a v této pozici bude používat své znalosti. Nebude toto vozidlo ovládat, ale 
jen dávat najevo pilotovi své mínění o dalších a potřebných krocích. 
Dvě sekundy jsem vybral kvůli reakčnímu času vozidla, což  dělá sekundu a reakčním času 
pilota, který je rovněž jedna sekunda.

V budoucích  verzích  by mohl  být  robot  s umělou  inteligencí  rozšířen  o  možnost  pracovat 
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s motorem. Motor, jehož ovládání není jednoduché a potřebuje svou vlastní logiku a systém 
k jízdě, by s pomocí tohoto robota mohl pracovat plynule a bez skoků ve výkonu, čímž ušetří 
palivo  při  jízdě.  V současné  verzi  simulačního  programu  TORCS  je  motor  vozidla  velmi 
přesně popsán a program počítá a využívá při jízdě všechny jeho vlastnosti. Při dodání souboru 
podmínek pro politiku jízdy zaměřenou na spotřebu je možno dosáhnout zajímavých výsledků 
a poklesu ve spotřebě vozidla

Zavrhnuté systémy 

Při korekci jízdní dráhy vozidla v simulačním sytému, dle dráhy reálného vozidla jsem 
přemýšlel o využití okolních objektů podél trasy.  Na vozidle by fotoaparát každou sekundu 
dělal snímek. Tento by se pomocí rozpoznávaní obrazu rozdělal na jednotlivé objekty. Podél 
trasy by se vybral jeden významný nehybný objekt, beze změny tvaru, každých několik metrů. 
Podle fotografií a objektů, které by byly pečlivě zaznamenány by se dala velmi přesně určit 
poloha vozidla na dráze.
Proč zavrhuji? 
Rozpoznávání  objektů  na  fotografii  je  nesmírně  náročná  operace.  Dnešní  počítače  na  něj 
bohužel  nemají  dostatečný výkon.  Dále rozpoznávání  je  velmi  náročné na programátorovu 
práci. Za spoustu práce čeká jen výsledek.

Rozpoznávání dle nebeských těles je další variantou. Rozpoznat správný směr podle slunce, 
jeho polohy a  aktuálního času.  Praktická  realizace  by byla  provedena  například osázením 
vozidla  několika  fotoelektrickými  články a  dle  nejvyšší  dodávky napětí  a  proudu  a  času 
vypočítat kde přesně jsou světové strany a z toto odvodit polohu vozidla na dráze. 
Nicméně  i  tento  způsob  realizace  jsem zavrhl,  pomocí  digitálního  kompasu  je  orientace 
jednodušší.

Srovnání s komerčními produkty

Budu porovnávat komerční produkty, ze všech hledisek, které jsem o těchto 
simulátorech našel a pokusím se zcela nestraně uvést výhody i nevýhody oproti mému řešení.

Rád bych konfrontoval TORCS s jeho starším bratrem RACER a Tacx simulátorem Virtuální 
reality pro Fortius 1942. Bude to na základě klíčových vlastnosti, jako modularita, programy 
okolo, které pomáhají při práci a způsob práce simulátoru.

Racer
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Obrázek 8: Simulátor Racer[6]

Je to simulační software zadarmo pro nekomerční použití. Pro jiné použití je nutná 
domluva s autorem. Racer je moderní, rychle vyvíjený simulační software. Je určen pro 
simulaci všech typu vozidel od 2 do 8 kol. 

Motory jsou k dispozici, jak benzínové, dieselové, tak i elektromotory a speciální motory, stačí 
jen zapsat hodnoty. Není problém si i dle návodu udělat vlastní typ motoru.

Simulátor má 6 stupňů volnosti, vozidlo se muže otáčet do všech stran. Racer importuje model 
vozidel vytvořených v moderních grafických programech, například 3D Studio Max.

Byl by výbornou volbou pro stavbu simulátoru, ale jeho licence zakazuje dodělávat do 
simulátoru cokoli, co neschválí majitel. Není záruka, že by jakákoliv vynaložená práce mohla 
být použítá v simulátoru pro Hydrogenix.

Fortius Virtual Reality Software

Obrázek 9: Simulátor Fortius[7]

Standardní program dodávaný spolu s koly Fortius. Je to program určený jen a pouze 
pro simulační pomůcky, dodávané fy. Tacx. Bez připojení simulačního kola do počítače se 
program nespustí. Obsahuje 3 tratě, dají se zakoupit, nebo dodělat i další.

Program zpětnovazebně přidá zatížení na aktivní brzdě, pokud jede pilot do kopce. 

Obsahuje program, který kompletně zanalyzuje výkon pilota.
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TORCS

Obrázek 10: Simulátor TORCS[8]

Open – Source simulátor, je na něm postaven můj simulátor pro Fortius 1942. Je pouze 
pro simulaci 4 kolových vozidel. Obsahuje pouze benzínový motor. Není problémem 
doprogramovat si vlastní vozidlo i motor.

Výhodou je veliká komunita okolo, která poradí a pomůže s problémy. Jakýkoliv kus hry se dá 
přestavět, definovat vlastní pravidla, vstupy a výstupy.

Modely vozidel se importují do simulátoru z formátu AC3D, snadná tvorba tratí, vozidel i 
umělé inteligence.

Porovnání simulačních programů

Racer TORCS Fortius

Tvorba dráhy ANO ANO ANO

Grafika OpenGl OpenGl Directx

Natáčení videa ANO ANO NE

Kvalita grafiky Vysoká Středně vysoká Středně vysoká

Změna grafiky ANO ANO ANO

Náročná grafika NE NE ANO

Tvorba vozidla ANO ANO NE

Výstup ASCII/ Matlab Log soubory Vlastní formát

Změna chování 
programu

Přepsat textový 
soubor

Dopsat zdrojový kód Téměř nemožné

Nastavení pohonné 
jednotky

ANO ANO NE

Úroveň fyziky Dobrá Dobrá Střední

Model poškození ANO ANO NE
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vozidla

Licence Zadarmo pro 
nekomerční účely

GPL Komerční
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Závěr

V diplomové  práci  úspěšně  sestavil  simulátor  Tacx  Fortius  1942,  vyzkoušel  jej  spolu 
s jeho originálním ovládacím programem a obojí dobře zdokumentoval. Poté jsem simulátor 
Tacx Fortius 1942 připojil  na simulační program TORCS. Pro to jsem nejdříve odposlechl 
komunikaci simulátoru a originálního simulačního programu přes USB, provedl dekompozici 
dat a na jejím základě naprogramoval driver pro operační systém Linux, který je připojen do 
subsystému  input/  joystick.  Poté  jsem  z nabytých  zkušeností  navrhnul  obecný  model 
simulátoru, stanovil, jaké by měl mít vlastnosti, vstupy a výstupy, aby byl co nejuniverzálnější. 
Obecný simulátor jsem implementoval do simulačního programu TORCS a stanovil chybějící 
části  a ty,  které se musí  pozměnit.  Nadefinoval jsem sadu senzorů, které musí mít vozidlo 
hydrogenix,  pro  připojení  k tomu  to  simulátoru  a  uvedl  jsem  způsob  jejich  zpracování. 
Nakonec  diplomové  práce  jsem  uvedl  budoucí  vývoj  simulátoru  v závislosti  na  vozidle 
Hydrogenix a porovnal současné řešení založené na TORCS s podobnými projekty.
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 Přílohy

1. Publikace ke konferenci na CD  v adresáři /publikace

2. Ovladač s dokumentací Tacx Fortius 1942 pro operační systém Linux 2.6 na CD v 
adresáři /fortius

3. Patch pro operační systém Linux 2.6 na CD v adresáři /patch
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