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Návod pro ovládání modelu aplikaci v prost ředí Control Web 5 

Pro ovládání modelu je navržena aplikace v prostředí Control Web 5. Protože se 
model skládá ze dvou logických celků, podvozek a robotické rameno, je i aplikace pro 
přehlednější uspořádání rozčleněná do dvou základních panelů. První panel umožňuje ovládat 
pohyb modelu. Dále se na panelu zobrazuj živý obraz z vestavěné kamery a hodnoty veličin 
ze senzorů, obsažených v modelu. Druhý panel opět zobrazuje obraz z kamery, obsahuje ale 
jen ovládací prvky pro ovládání robotického ramene. Po přepnutí na panel ovládání 
robotického ramene se model zastaví a nelze ovládat pohyb modelu. 

Panel pohybu modelu 

Uspořádání prvků panelu pohybu modelu je rozčleněno do logických celků. Protože 
komunikace neprobíhá soustavně, ale v intervalech 200ms, jsou i jednotlivé zobrazovací 
přístroje postupně aktualizovány v těchto intervalech. Obraz z kamery je aktualizována 
pomoci komponentu ActiveX nezávisle na časovači.  
 

 
 

Obr.1   Panel ovládání pohybu modelu 
 

Přístroje použité v panelu ovládání modelu 
 
Náklon modelu 

Model obsahuje akcelerometr Freescale MMA7260, měřící statické zrychlení modelu. 
To je zobrazováno jako příčný a podélný náklon modelu. Vedle grafického zobrazení 
náklonu, zobrazuje panel i hodnotu náklonu ve stupních. Protože akcelerometr citlivě reaguje 
i na dynamické zrychlení modelu při pohybu, jsou hodnoty náklonu přesné, jen pokud je 
model v klidu. 

 

 
 

Obr.2   Zobrazení náklonu modelu 



Teplota 
Model obsahuje dva senzory Dallas DS1820 komunikující po sběrnici Onewire. 

Hodnoty teplot z těchto senzorů jsou zobrazován společně s velikostí napětí napájecí baterie. 
Senzory můžou být díky delším kabelům umístěny kdekoliv v modelu, případně můžou měřit 
teplotu vně modelu. Napětí napájecích baterii je měřeno A/D převodníkem obsaženém 
v jednočipovém počítači PIC16F873 umístěném na desce ovládání motorů.  
 

 
 

Obr.3   Zobrazení náklonu modelu 
 

Ujetá vzdálenost 
Vždy jeden motor na každé straně modelu je osazen snímačem pohybu. Tento snímač 

nedává jen informace o rychlosti otáčení motoru, ale i o směru otáčení. Impulsy z těchto 
snímačů zvyšují nebo snižují obsahy čítačů, vytvořených v jednočipovém počítači PIC16F873 
umístěném na desce ovládání motorů. Hodnotu čítačů je možné kdykoliv vynulovat 
stisknutím tlačítka RESET. Ujetá vzdálenost je zobrazovaná v metrech. 
 

 
 

Obr.4   Zobrazení hodnot čítačů převedenou na ujetou vzdálenost 
 

Ovládání rychlostí motorů 
K ovládání směru rychlosti modelu je vytvořený přístroj pomocí komponentu DRAW,. 

který lze ovládat myší a simuluje ovládání pomocí joysticku. Podle polohy červeného bodu 
nacházejícího se v přístroji, jsou vypočteny rychlosti motorů na obou stranách modelu. 
Změnou polohy bodu pomoci myši se změní poměr rychlosti otáčení obou párů motorů a tím i 
rychlost a směr pohybu modelu.  

Pro snadnější ovládání obsahuje model také dva posuvné ovladače. Vertikálním se 
mění rychlost všech motorů současně, bez změny poměru otáčení. Horizontální posuvný 
ovládač mění poměr rychlostí motorů. Tlačítko se šipkou nastaví po kliknutí rychlosti všech 
motorů na stejnou hodnotu, model se potom pohybuje přímým směrem. Tlačítko stop zastaví 
všechny motory a přesune červený ovládací bod do výchozí pozice ve středu přístroje. 
 

 
 

Obr.5   Přístroj DRAW pro snadnější ovládání modelu 



Hodnoty nastavených požadovaných rychlostí zobrazují přístroje v dolní části panelu. 
Rychlosti jsou zobrazovány pro každý pár kol samostatně. Rychlost je uvedena v m.s-1 

 

 
 

Obr.6   Zobrazení požadovaných rychlostí jednotlivých kol 
 
Kontrola komunikace 

Pro kontrolu komunikace je v pravém horním rohu panelu přístroj zobrazující 
přenášený textový řetězec. Protože má řídicí jednočipový počítač pouze omezenou rychlost a 
malou vyrovnávací paměť, jsou ovládací textové řetězce posílané v intervalech 200ms. 

 

 
 

Obr.7   Kontrola komunikace a přenášený řetězec 
 

Panel ovládaní robotického ramene 

Pro ovládáni robotického ramene slouží samostatný panel. Po aktivaci tohoto panelu je 
zablokováno ovládaní pohybu modelu a model se zastaví. Ovládání pohybu robotického 
ramene je realizováno pomocí tlačítek. Dvojice tlačítek vždy ovládá pohyb jednotlivých 
kloubů ramene, otáčení ramene a otevíraní/zavírání čelistí. Vzhledem k omezenému počtu 
vývodu řídicího jednočipového počítače, je ovládání jednotlivých budičů motorů robotického 
ramene realizováno pomocí dekodéru 1z10, proto je možné v jedné chvíli ovládat pouze jeden 
motor. 

 
 
 
 
 

 

Obr.8   Panel ovládání robotického ramene 



Popis komunika čního protokolu 

Pro komunikaci mezi modelem a řídicím počítačem je použit textový komunikační 
protokol. Komunikaci zahajuje vždy řídicí počítač odesláním příkazu. Model jej po přijetí 
zašle pro kontrolu zpět počítači a povel vykoná. Pro zvýšení spolehlivosti jednoznačného 
zpracování povelu, je zvolena pevná délka odesílaného povelu v délce 4 bajty. Povel začíná 
malým písmenem určujícím typ povelu. Následují 2 znaky vyjadřující hodnotu 
v hexadecimálním tvaru. Povoleny jsou číslice 0-9 a velké písmena A-F. Povel je ukončen 
ASCII znakem <CR>. 
 
Tab. 1   Formát přenášeného povelu 
 
Bajt č.1 Bajt č.2 Bajt č.3 Bajt č.4 
Typ povelu malým 
písmenem 

Horní polovina přenášené 
hodnoty v hexadecimálním 
vyjádření 

Dolní polovina přenášené 
hodnoty v hexadecimálním 
vyjádření 

ASCII znak <CR> 
Decimálně – 13 
Hexadecimálně 0x0D 

 
Seznam použitých povelů 
 
r  Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na pravé straně modelu. 
Hodnota 0 – maximální otáčky vzad, hodnota 128 - zastavení motoru, hodnota 255 – 
maximální otáčky vpřed 
 
l Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na levé straně modelu. 
Hodnota 0 – maximální otáčky vzad, hodnota 128 - zastavení motoru, hodnota 255 – 
maximální otáčky vpřed 
 
g Načtení hodnot z akcelerometrů. 
Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel načte hodnoty zrychlení 
z akcelerometru a pošle zpět počítači 6 bajtů ve formátu GXXYY<CR>, kde XX je hodnota 
zrychlení v podélném směru modelu a YY hodnota zrychlení v příčném směru modelu. 
Nulovému zrychlení odpovídá hodnota 130. Hodnoty jsou v hexadecimálním formátu. 
 
t Načtení hodnot z teplotních senzorů. 
Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel spustí převod teploty v senzorech, po 
převodu hodnoty načte a pošle zpět počítači 6 bajtů ve formátu TXXYY<CR>, kde XX je 
teplota změřená senzorem č.1 a YY teplota změřená senzorem č.2. Teplota je odeslána 
s rozlišení 0,5°C, proto t[°C] = XX / 2. Hodnoty jsou v hexadecimálním formátu. 
 
o Načtení hodnot čítačů otáčení kol a napětí baterie. 
Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel načte aktuální hodnoty ujeté vzdálenosti 
a napětí baterie uložené v registrech jednočipového počítače. Model zašle zpět počítači 20 
bajtů ve formátu OXXXXXXXXYYYYYYYYVV<CR>, kde XXXXXXXX r eprezentuje 4 
bajty obsahující údaj o ujeté vzdálenosti levých kol a YYYYYYYY reprezentuje 4 bajty 
obsahující údaj o ujeté vzdálenosti levých kol. Jedna otáčka kola znamená změnu čítače o 
400. S použitými koly zamená jedna otáčka 0,36m. Bajty jsou seřazeny sestupně od 
nejvyššího po nejnižší. Bajt VV vyjadřuje hodnotu napětí baterie ve voltech v poměru 
Vbat=VV * 5. 
 
 



s Reset čítačů. 
Hodnota následující za povelem je ignorována. Povel vynuluje čítač ujeté vzdálenosti. 
 
w Pohyb robotického ramene. 
První bajt po písmenu povelu vybírá motor a směr kterým se bude otáčet. Druhý bajt může 
nabývat hodnot 0 nebo 1 a zapíná nebo vypíná vybraný motor. 0 – stop, 1- pohyb.  
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Obr.9   Hodnota prvního bajtu vzhledem k poloze motoru a směru otáčení 
 


