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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STRAKOŠ, P. Řízení robotické ruky s pěti stupni volnosti. Ostrava: katedra ATŘ-352 VŠB-TUO, 

2011. 51 s. Bakalářská práce, vedoucí: Kočí, P. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou robotické ruky s typovým označením AL5A, 

řídicím modulem SSC-32 a Interaktivním operačním systémem RIOS. První část se zabývá 

konstrukcí robotické ruky, jejími jednotlivými prvky a následně její kinematikou, která 

zahrnuje rozbor stupňů volnosti a získání pracovní obálky. V další části jsou popsány 

hardwarové části řídicího modulu, jeho příkazová sada a způsoby komunikace jak 

s nadřízeným zařízením, tak s ovládanými zařízeními, kterými jsou především 

servomotory. Obsahem třetí části je nastavení rozměrů robotické ruky a její kalibrace 

v Interaktivním operačním systému RIOS a také možnosti programování úloh v tomto 

softwaru. Na základě získaných znalostí o těchto jednotlivých prvcích jsou v závěru práce 

vytvořeny tři úlohy, demonstrující možnosti celé této sestavy.  

ANNOTATION OF THESIS 

STRAKOŠ, P. Control of robotic arm with five degrees of freedom. Ostrava: Department of 

Control Systems and Instrumentation, VŠB-Technical University of Ostrava, 

2011. 51 p. Thesis, head: Kočí, P. 

This thesis is focused on robotic arm with a type designation AL5A, servo controller SSC-

32 and Robotic arm Interactive Operating System RIOS. The first part deals with the 

robotic arm construction, its elements and the kinematics, which includes analysis of 

degrees of freedom and obtain a working envelope. The next part describes the hardware 

of servo controller, its command set and methods of communication with master device 

and the controlled devices, which are mainly servo motors. The third section is focused to 

set the dimensions of the robotic arm and its calibration in an interactive operating 

system RIOS and then the possibilities of programming tasks within the software. Based 

on the knowledge of these various elements, they are created three tasks, demonstrating 

the possibilities of the robotic arm assembly. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

AL5A typové označení robotické ruky od firmy Lynxmotion   

ASCII American Standard Code for Information Interchange - kódová 

tabulka, která definuje znaky abecedy. 

Bps Bit Per Second - přenosová rychlost v bitech za sekundu 

DOF Degree Of Freedom - stupeň volnosti  

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - jedná 

se o elektricky mazatelnou paměť s omezeným počtem zápisů 

Open source Počítačový software s otevřeným, veřejně dostupným 

zdrojovým kódem. 

PS2 Playstation 2 - herní konzole 

PWM Pulse Width Modulation - šířkově modulovaný signál pro řízení 

servomotorů 

RIOS Robotic arm Interactive Operating Systém - software sloužící 

pro řízení robotických rukou při použití řídicího modulu SSC-32 

RS232 Rozhraní umožňující vzájemnou sériovou komunikaci dvou 

zařízení. 

SSC-32 Servokontrolér s možností připojení až 32 výstupních a 4 

vstupních zařízení. 

TTL Transistor Transistor Logic - přenos signálu pomocí digitálních 

výstupků s klidovými úrovněmi 

USB Universal Serial Bus - rozhraní sloužící pro připojení periférií 

k počítači  
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1 Úvod 

Automatizace je trendem dnešní doby. Roboty a průmyslové manipulátory jsou stále 

častěji využívány ve výrobě z důvodů snížení výrobních nákladů, zvýšení kvality produkce, 

zvýšení výrobní kapacity a v mnohých případech také kvůli bezpečnosti a zdraví člověka. 

Cílem práce je seznámit s robotickou rukou s pěti stupni volnosti, s typovým 

označením AL5A od firmy Lynxmotion, jejíž pohyb zajišťuje soustava šestice modelářských 

servomotorů, která jsou ovládána řídicím modulem SSC-32. Modul SSC-32 disponuje 32 

výstupy a 4 digitálními vstupy, pro jeho činnost je potřeba komunikace s nadřízeným 

zařízením od kterého modul přijímá příkazy. Komunikace s nadřízeným zařízením probíhá 

sériově a to buď přes rozhraní v úrovních TTL anebo pomocí linky RS232. Tímto zařízením 

je počítač s nainstalovaným interaktivním operačním systémem RIOS pro řízení 

robotických rukou, nicméně jím může být i jiný kontrolér.  

Práce se zabývá principem, na kterém pracují jednotlivá zařízení, jejich konstrukcí, 

vzájemnou komunikací a způsobem jejich řízení softwarem RIOS. Výstupem práce je 

fungující sestava robotické ruky, řídicího modulu a softwaru RIOS a na základě poznatků o 

těchto jednotlivých prvcích návrh a realizace demonstračních úloh. Robotická ruka i řídicí 

modul nabízí široké možnosti zpracování úloh, ale tyto dvě části jsou omezeny možnostmi 

operačního systému RIOS, který je univerzální program, umožňující vytvářet 

synchronizované pohyby servomotorů, tvorbu sekvencí pohybů, ale má i své omezení. 

Hlavní nevýhodou je že neumožňuje pružně reagovat na okolní podmínky. Např. nelze 

naprogramovat úlohu, při které by robotická ruka vyhledala ve svém okolním prostoru 

předmět a uchopila jej, i když její konstrukce a použití IR senzoru by to umožňovalo. 

Důvodem je, že všechny pohyby, tudíž i natočení jednotlivých servomotorů, musí být 

přesně naprogramované a díky tomu lze s předměty pracovat jen na předem 

definovaných místech. OS RIOS je tedy omezením celé sestavy a nemusí vždy umožnit 

vytvoření požadované úlohy, případně komplikovaným programováním velkého množství 

sekvencí. 

  



 

2 Robotická ruka AL5A

Robotická ruka AL5A od Americké firmy Lynxmotion je plně funkční model vhodný pro 

výuku, seznámení se s

realizace demonstračních úloh na modelech skutečných pracovišť ať už při opakování 

předem daných operací

očekávané změny za použití senzorů.

Model se dodává v rozloženém stavu a pro jeho

šroubovák, kleště s dlouhými čelistm

imbusových klíčů.  

2.1 Konstrukce robotické ruky

Základna robotické ruky je tvořena válcovou skořepinou 

strany osazena pěti 6mm plastovými kuličkami na kovových osách 

kuličkách se na základně otáčí válcová deska 

K otáčení desky slouží standardní servo

vruty ve vnitřní části skořepiny. 

polohy a to buď pomocí řídi

Střední pozice servomotoru

zbavit jednotlivé kuličky nerovností jemným brusným papírem a pro snadnější pohyb je 

zakápnout olejem.  

Obr. 1 Ložiska 

Obr. 4 Otočný talíř 

9 

Robotická ruka AL5A 

Robotická ruka AL5A od Americké firmy Lynxmotion je plně funkční model vhodný pro 

výuku, seznámení se s problematikou pohybu v kartézských souřadnicích, možnostmi 

realizace demonstračních úloh na modelech skutečných pracovišť ať už při opakování 

operací bez ohledu na dění v okolí, anebo s možností reagovat na 

očekávané změny za použití senzorů. 

rozloženém stavu a pro jeho sestavení je třeba mít po ruce křížový 

dlouhými čelistmi, brusný papír o zrnitosti 400 a vyšší

Konstrukce robotické ruky 

Základna robotické ruky je tvořena válcovou skořepinou (obr. 

strany osazena pěti 6mm plastovými kuličkami na kovových osách 

kuličkách se na základně otáčí válcová deska (obr. 4) a spolu s ní, 

otáčení desky slouží standardní servomotor Hitec HS-422, který je přišroubován

ve vnitřní části skořepiny. Před instalací servomotoru je nutné jej nastavit do stř

polohy a to buď pomocí řídicí jednotky SSC-32, nebo opatrným přetočením výstupní páky. 

dní pozice servomotoru je patrná z obr. 3. Před umístěním otočné desky je třeba 

zbavit jednotlivé kuličky nerovností jemným brusným papírem a pro snadnější pohyb je 

  

Obr. 2 Hlavní díl základny Obr. 3 Vystředěný servomotor

Obr. 5 Sestavená základna Obr. 6 Umístění šroubu v konzole

Robotická ruka AL5A od Americké firmy Lynxmotion je plně funkční model vhodný pro 

kartézských souřadnicích, možnostmi 

realizace demonstračních úloh na modelech skutečných pracovišť ať už při opakování 

možností reagovat na 

sestavení je třeba mít po ruce křížový 

brusný papír o zrnitosti 400 a vyšší, olej, nůž a sadu 

(obr. 2), která je z vrchní 

strany osazena pěti 6mm plastovými kuličkami na kovových osách (obr. 1). Po těchto 

ní, celá robotická ruka. 

422, který je přišroubován čtyřmi 

je nutné jej nastavit do střední 

patrným přetočením výstupní páky. 

obr. 3. Před umístěním otočné desky je třeba 

zbavit jednotlivé kuličky nerovností jemným brusným papírem a pro snadnější pohyb je 

Obr. 3 Vystředěný servomotor 

Obr. 6 Umístění šroubu v konzole 
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K vrchní otočné části je pomocí čtyř šroubů s křížovou drážkou a matic přišroubována 

kovová konzola (obr. 5), sloužící pro uchopení tzv. maxiserva HS-755HB. Do připraveného 

otvoru v konzole je vložen 0.5“ šroubek s křížovou drážkou a zajištěn maticí, jak je 

znázorněno na obr. 6. Tímto je základna kompletní. 

Číslovka 5 v názvu AL5A říká, že má model 5 stupňů volnosti a písmeno A na konci 

značí velikost modelu, tj. vzdálenost mezi jednotlivými klouby, ruka se vyrábí ve 4 

velikostech A-D, s tím že D je největší.  

O jeden stupeň volnosti se stará otočná základna (base), další mají na starosti rameno 

(shoulder), loket (elbow), zápěstí (wrist) a otočná čelist (grip), v každé z těchto částí je 

umístěn servomotor, který pohybuje daným kloubem. Názvy jednotlivých částí robotické 

ruky jsou převzaty z používaného názvosloví v manuálech firmy Lynxmotion. Části mezi 

jednotlivými klouby se nazývají paže (arm), předloktí (forearm) a hlavice chapadla (grip). 

Některé díly robotické ruky jsou vyrobeny z lexanu, je třeba z nich před použitím 

odstranit krycí fólie. Díky tomu že jsou díly řezané laserem, fólie byla na jejich okrajích 

přitavená a k jejímu odstranění pomohl ostrý nůž. 

Sestavení paže je jednoduché, tvoří ho dvě konzoly ve tvaru „C“, které jsou k sobě 

připojeny pomocí dvou šroubů a matic. Na konzolách jsou připraveny otvory, které jsou 

obloženy lexanovými kroužky jak z vnitřní, tak z vnější strany. Kroužky s větší dírou patří 

na stranu vnitřní, připevněny jsou čtyřmi vruty. Sestavená paže je na obr. 7. 

Další částí je předloktí, to se skládá ze dvou konzol ve tvaru „L“, ke kterým jsou pomocí 

čtyř 0,25“ šroubů a matic pevně přišroubovány stříbrné kruhové náboje. Takto vzniklé dvě 

části jsou následně spojeny vložením nábojů do stříbrné trubice a přišroubováním dvěma 

imbusovými 0,25“ šrouby. Na opačnou stranu „L“ konzol patří další konzoly, které slouží 

pro uchycení servomotorů, připevněny jsou pomocí čtyř šroubů a matic.  

Obr. 7 Sestavená paže Obr. 8 Sestavené předloktí 
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Sestavené předloktí je vidět na obr. 8. Tak jako u otočné základny je u lokte vložen 

0,5“ šroub s křížovou drážkou a zajištěn maticí dle obr. 9. 

Další částí je hlavice chapadla. Tento model v základu obsahuje jednoduchou hlavici, 

která neumožňuje rotaci chapadla, což omezuje pracovní obálku a odebírá stupeň 

volnosti. Proto byl po dohodě model doplněn o hlavici, která rotaci čelisti umožňuje.  

Hlavice se skládá z jedné prodloužené konzoly, ve které vznikl prostor pro umístění 

servomotoru, který slouží k otáčení chapadla. Zevnitř konzoly je vloženo do připraveného 

otvoru tzv. mikroservo a zajištěno dvěma šrouby a maticemi (obr. 10). 

Poslední částí modelu robotické ruky je čelist, protože se dodává jako složená je 

možno jí rovnou pomocí šroubku připevnit přímo na výstupní hřídel mikroserva hlavice. 

Důležité je dát pozor aby servomotor byl vyrovnaný do centrální polohy a aby zápěstí 

nebylo vůči čelisti vytočené. Druhým a posledním krokem u sestavování chapadla je jeho 

opatření servomotorem, které jím bude otevírat a zavírat. Servomotor je vložen ve 

vystředěné poloze zespoda do napůl otevřené čelisti a shora nadoraz přišroubován 

k chapadlu. Sestavená hlavice spolu s chapadlem je na obr. 11. 

Tyto jednotlivé části robotické ruky jsou navzájem kloubově spojeny. Kloubovými 

spojovacími díly jednotlivých částí jsou servomotory. Nejprve je třeba lexanovými kroužky 

v širší části paže provléct připravený šroub, trčící z konzoly na základně a zajistit 

nylonovou maticí s nylonovou vložkou.   

Obr. 9 Umístění šroubu v konzole 

Obr. 11 Sestavené chapadlo Obr. 12 Maxiservo 

Obr. 10 Umístění mikroserva v konzole 
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Matici není třeba příliš utahovat, spíš naopak, aby se jednotlivé části mohly snadno 

pohybovat a nedocházelo k přetěžování servomotoru. V konzole mezi základnou a paží je 

vloženo maxiservo, jehož výstupní hřídel je opatřena kruhovým táhlem místo původního 

pákového viz obr. 12. Servomotor je ke konzole připevněn čtyřmi šrouby s křížovou 

drážkou a podložkami a z druhé strany zajištěno maticemi. Spojovací částí mezi paží a 

předloktím je loket, podobně jako u základny, připravený šroubek na loktu prostrčíme 

lexanovými kroužky v předloktí a zajistíme maticí s nylonovou vložkou. Do konzoly 

vložíme servomotor tentokrát standardní velikosti bez nutnosti jakýchkoliv úprav a 

zajistíme v takové poloze, aby byl loket kolmo k ramenu. 

Posledním krokem v sestavování samotné ruky je připojení čelisti se zápěstím. Do 

otvoru na volné straně lokte je předtím třeba dát šroub s ložiskem, podložkou a z vnitřní 

strany zajistit maticí. Na toto ložisko se pak nasadí zápěstí, do konzoly se vloží servomotor 

standardní velikosti a opět zajistí v takové poloze, aby zápěstí rovnoběžně navazovalo na 

loket. Samotná ruka je tímto kompletně sestavená a při středních polohách servomotorů 

by měla mít pozici jako na obr. 13. 

  

Obr. 13 Základní poloha modelu při vycentrovaných servomotorech 
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2.2 Kinematika robotické ruky 

Kinematika popisuje pohyblivost a manipulační schopnosti robota. Studuje geometrii 

pohybu a trajektorie, po kterých se pohybují jednotlivé jeho body.  

Kinematika robota je tedy závislá na konstrukci robota a vazbách mezi jednotlivými 

rameny. V terminologii kinematiky se ramenem nazývá pevná část robota. Části, které 

umožňují řízený nebo volný pohyb dvou ramen se nazývají klouby. Základna je část 

manipulátoru, která je pevně spojena se zemí a kinematická dvojice je dvojice ramen, 

spojených kloubem.  

2.2.1 Pracovní obálka 

Na obr. 14 je znázorněn boční pohled na robotickou ruku se zakótovanými rozměry 

jednotlivých ramen a možnými úhly jejich natočení. Dále se může robotická ruka otáčet 

na základně kolem své svislé osy na každou stranu o 90 úhlových stupňů. Je zřejmé, že 

servomotory tvoří mezi jednotlivými rameny pouze rotační (kyvné) vazby, což jsou vazby, 

které mají 1 stupeň volnosti v prostoru a 5 jich odebírají. 

Obr. 14 Rozměry a rozsahy pohybu jednotlivých ramen 

 



 

Podle uspořádání několika prvních kinematických dvojic lze tvrdit, že robotická ruka je 

robot typu RRR, tzn., že 

Pracovní prostor takto uspořádaného robota má tzv. torusový tvar. 

Pracovní obálkou se nazývá p

referenčním bodem svého chapadla. Robotická ruka má mezi rameny pouze rotační 

vazby, takový robot se nazývá manipulátorem. Rotací jednotlivých 

rozsahu a zakreslováním trajektorie referen

znázorněná v řezu na obr. 1

pod čísly 1 a 2.  

a) Maximální horní výchylka robota b) Maximální spodní výchylka robota

14 

Podle uspořádání několika prvních kinematických dvojic lze tvrdit, že robotická ruka je 

, tzn., že její první tři kinematické dvojice mezi sebou mají rotační vazbu. 

Pracovní prostor takto uspořádaného robota má tzv. torusový tvar.  

Pracovní obálkou se nazývá podprostor okolního prostoru, kde

referenčním bodem svého chapadla. Robotická ruka má mezi rameny pouze rotační 

vazby, takový robot se nazývá manipulátorem. Rotací jednotlivých 

rozsahu a zakreslováním trajektorie referenčního bodu chapadla vznikla pracovní obálka 

na obr. 15. Její zakótovaný půdorys a nárys jsou uvedeny v

 

a) Maximální horní výchylka robota b) Maximální spodní výchylka robota

Obr. 15 Řez pracovní obálkou robota  

a) 

b) 

Podle uspořádání několika prvních kinematických dvojic lze tvrdit, že robotická ruka je 

i sebou mají rotační vazbu. 

 

odprostor okolního prostoru, kde může robot sáhnout 

referenčním bodem svého chapadla. Robotická ruka má mezi rameny pouze rotační 

vazby, takový robot se nazývá manipulátorem. Rotací jednotlivých ramen v povoleném 

čního bodu chapadla vznikla pracovní obálka 

5. Její zakótovaný půdorys a nárys jsou uvedeny v přílohách 

a) Maximální horní výchylka robota b) Maximální spodní výchylka robota 
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2.2.2 Stupně volnosti robotické ruky 

Dalším důležitým parametrem manipulátoru je jeho počet stupňů volnosti. Stupně 

volnosti označují základní směry posunů a směry otáčení, ve kterých dokáže chapadlo 

robota manipulovat s uchopenými tělesy ve vymezeném prostoru – pracovní obálce, nebo 

také počet os, podle kterých se chapadlo robota může posouvat a rotovat. 

Pro ilustraci zde uvádím počty stupňů volnosti hmotného bodu a tělesa. Hmotný bod 

se může v rovině posouvat ve směru dvou os, má tedy dva stupně volnosti. Hmotný bod 

v prostoru se může posouvat ve směru tří os, má tři stupně volnosti. Těleso v rovině může 

na rozdíl od hmotného bodu ještě rotovat, má tři stupně volnosti a těleso v prostoru se 

může posouvat ve směru tří os a kolem každé se může ještě otáčet, má tedy šest stupňů 

volnosti, znázornění na obr. 16 a obr. 17.  

  

u-posuv ve směru osy; m-počet stupňů volnosti 

Obr. 16 a) Hmotný bod v rovině;  b) Hmotný bod v prostoru 

u-posuv ve směru osy; r-rotace kolem osy; m-počet stupňů volnosti 

Obr. 17 a) Těleso v rovině;  b) Těleso v prostoru 

a) b) 

a) 

b) 
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K tomu, aby robot dokázal tělesem volně pohybovat, je nutné, aby měl alespoň tolik 

stupňů volnosti, kolik má těleso. V případě, že chceme manipulovat tělesem v prostoru, je 

třeba mít robota se šesti stupni volnosti. Podle stupňů volnosti se manipulátory dělí takto: 

• Deficitní – méně než 6 stupňů volnosti 

• Univerzální – 6 stupňů volnosti, což jednoznačně vymezuje v kartézském 

souřadném systému polohu a orientaci objektu manipulace 

• Redundantní – více než 6 stupňů volnosti, využívá větší volnosti k obcházení 

překážek, nebo k pohybu ve stísněném prostoru 

  Rx-rameno číslo x 

Obr. 18 Kinematický model robotické ruky 
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Pohledem na obr. 18 je vidět, že robota můžeme považovat za mechanizmus s 

otevřeným kinematickým řetězcem (též sériový manipulátor). Protože kinematický 

řetězec je dobře čitelný dovolím si stanovit počet stupňů volnosti na 5. Pro kontrolu lze 

počet DOF určit pomocí Grüblerova (Kutzbachova) kritéria,   

nebo 

kde 

m počet stupňů volnosti mechanizmu 

λ počet stupňů volnosti okolního prostoru 

η počet ramen mechanizmu 

j počet kloubů mechanizmu 

fi počet stupňů volnosti kloubu i 

ci počet stupňů volnosti odebraných kloubem i 

Robotická ruka AL5A má tedy 5 stupňů volnosti, což znamená, že z pohledu DOF se 

jedná o deficitní manipulátor. Co se týká manipulace s tělesy, to přináší jistá omezení, se 

kterými je třeba počítat. V závislosti na konstrukci robota lze určit, že dokáže tělesy 

posouvat ve směru všech tří os a kolem dvou os rotovat, jak znázorňuje obr. 19. 

V závislosti na uchopení tělesa, s ním lze otáčet buď kolem os x a y, nebo z a y. 

( ) 5515661
1

=+−−×=+−−= ∑
=

j

i

if)jλ(ηm
(1) 

 

(2) 525)16(6)1(
1

=−−=−−= ∑
=

j

i

icηλm

Obr. 19 Možnosti pohybu s tělesy; 3 x posuv, 2 x rotace v závislosti na uchopení 

a) uchopení zepředu; b) uchopení shora 

a) b) 
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3 Modelářské servomotory 

Díky tomu, že modelářské servomotory tvoří velmi důležitou část nejen robotické 

ruky, ale používají se také téměř ve všech odvětvích modelářství, rád bych jim věnoval 

celou kapitolu a podrobněji se zaměřil na to, jak fungují.  

3.1 Dělení servomotorů 

V konkrétním případě jsou servomotory umístěny v jednotlivých kloubech robotické 

ruky a zajišťují veškerý její pohyb. Použity jsou servomotory různých velikostí a s různě 

kvalitními převody, mimo tyto rozdíly se ještě dají dělit na analogová a digitální. 

Podle velikosti 

Velikost servomotoru podstatně ovlivňuje jeho sílu, dá se říct, že jeho tah je zhruba 

úměrný velikosti motoru, která je závislá na velikosti obalu. V tabulce č. 1 jsou porovnány 

nejdůležitějsí parametry jednotlivých typů servomotorů. 

Tab. 1 Srovnání parametrů modelářských servomotorů rozdělených podle velikosti 

Označení 
Rozměry 

[mm] 

Tah při 4,8V 

[kg.cm] 

Hmotnost  

[g] 

Rychlost při 4,8V 

[sec/60°] 

Micro 
23x10x19 

23x12x24 
0,9 – 2,0 6 - 12 0,06 – 0,12 

Mini 
30x10,8x29 

35,5x15x28,6 
2,0 – 4,5 17 -26 0,11 – 0,24 

Standard 
40x20x36,6 

41x20x38,2 
2,4 - 13 42 - 55 0,11 – 0,26 

Maxi 
59x29x50 

59x30x52 
10,0 – 20,8 100 - 152 0,19 – 0,32 

Podle převodů 

Převodový poměr určuje poměr mezi rychlostí a tahem servomotoru. Běžné je, že se 

servomotory vyrábějí ve dvojicích, které mají stejný motor a elektroniku, ale liší se 

převody - např. HS-625 a HS-645. Jedno z nich je silnější, ale pomalejší, druhé má 

zvýšenou rychlost na úkor tahu. [RCM Pelikán, 2011] 
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Převody jsou nejčastěji plastové, pro větší zatížení a větší spolehlivost pak kovové. 

Kovové převody obvykle značí, že je servomotor silnější a těžší, než stejný s plastovými 

převody. Při rozhodování o použití servomotoru s plastovými nebo kovovými převody je 

nutné zvážit, pro jaký účel bude servomotor sloužit. Pokud je servomotor s plastovými 

převody přetěžován např. rázy, nebo působící silou proti páce, velmi často se stává, že 

dojde k obroušení zubů na převodových kolech. Kompromisem mezi kovovými a 

plastovými převody, jsou převody karbonitové. 

Podle způsobu zpracování signálu 

Servomotory se rozlišují na klasické analogové a digitální, ty jsou podle výrobců 

přesnější, mají lepší odezvu a i na nepatrné výchylky řídicích pák, větší krouticí moment. 

Lépe drží středovou polohu, udrží větší tah v klidové poloze. 

Servomotory všeobecně nekonají pohyb zcela plynulý, ale jejich výchylka je rozdělena 

na určitý počet kroků. Digitální servomotory pracují s mnohem vyšším počtem kroků a 

mohou tak pracovat přesněji, na hranici mechanických možností servomotoru a jeho 

převodů. Navíc analogové servomotory jsou schopny vyvinout plnou sílu až při určité 

velikosti výchylky, zatímco digitální vykazují i pro nejmenší možný krok plný tah. To také 

znamená, že digitální servomotory mají až třikrát vyšší schopnost udržovat určitou polohu 

ovládací páky. Všeobecně řečeno, jsou digitální servomotory rychlejší, silnější a přesnější 

než analogové servomotory stejné velikosti. Za tyto výhody se platí zvýšeným proudovým 

odběrem a vyšší pořizovací cenou. [Spektrum, 2011] 

3.2 Princip fungování 

Modelářský servomotor obsahuje miniaturní elektromotor s převodovkou. Poloha 

výstupního hřídele převodovky je snímána zpětnovazebním členem, kterým bývá většinou 

potenciometr a informace o poloze je zavedena zpět do řídicí elektroniky servomotoru.  

Obr. 20 Průběh PWM signálu 



 

Tato elektronika ov

poloha výstupního hřídele je do řídicí elektron

frekvencí přibližně 50 Hz 

Nastavováním délky 

výstupního hřídele servomotoru

je třeba vysílat kladný impuls o délce 1,5

pokud ustane, uvolní se zpětná vazba 

hřídele elektronikou. [Coptel.coptkm, 2010

Zjednodušené zapojení elektroniky je na blokovém 

přichází řídicí impuls, který spustí monostabilní klopný obvod, ten vygeneruje impuls o 

délce odpovídající momentální poloze 

impuls. Tyto dva impulsy se porovnají a výsledkem je rozdílový impuls, který po zesílen

přes můstkový spínač způsobí roztočení elektromotoru jedním nebo druhým směrem. 

Elektromotor přes převodovku otáčí výstupní

který působí jako zpětná vazba do monostabilního klopného obvodu. Směr otáčení je 

takový, že impuls generovaný monostabilním klopným obvodem se svojí délkou

délce vstupního řídicího impulsu a až jsou oba impulsy stejně dlouhé, elektromotor 

zastaví, servomotor dosáhl

Servomotory v základním provedení umož

úhlových stupňů. Některé 

tím, že se rozsah kladného pul

takovým způsobem je v

konkrétním kusu opatrně vyzkoušet, aby se nepoškodilo opakovaným najížděn

koncové dorazy převodovky, 

20 

ka ovládá rychlost a směr otáčení pohonného motorku. Požadovaná 

poloha výstupního hřídele je do řídicí elektroniky zadávána jako PWM

50 Hz a amplitudou 5V, viz obr. 20.  

Nastavováním délky tohoto impulsu v rozsahu 1 až 2ms je definována po

omotoru v rozsahu 90 úhlových stupňů. Pro střední po

sílat kladný impuls o délce 1,5ms. PWM signál musí být

ustane, uvolní se zpětná vazba a není nijak zajištěna správná poloha výstupního 

Coptel.coptkm, 2010]  

Zjednodušené zapojení elektroniky je na blokovém schématu obr. 21

cí impuls, který spustí monostabilní klopný obvod, ten vygeneruje impuls o 

délce odpovídající momentální poloze servomotoru a opačné polarity než je vstupní řídi

impuls. Tyto dva impulsy se porovnají a výsledkem je rozdílový impuls, který po zesílen

přes můstkový spínač způsobí roztočení elektromotoru jedním nebo druhým směrem. 

Elektromotor přes převodovku otáčí výstupním hřídelem a současně i potenciometrem, 

který působí jako zpětná vazba do monostabilního klopného obvodu. Směr otáčení je 

e impuls generovaný monostabilním klopným obvodem se svojí délkou

cího impulsu a až jsou oba impulsy stejně dlouhé, elektromotor 

motor dosáhl žádané polohy. [Vrátil Š., 2011] 

v základním provedení umožňují otočení výstupního hřídel

úhlových stupňů. Některé ovšem umožňují i zvětšení rozsahu až na 180 úhlových stupňů 

tím, že se rozsah kladného pulsu řídicího PWM signálu změní na 0,5 až 2,5

takovým způsobem je však možné jen u servomotorů některých výrobců a je třeba ho na 

konkrétním kusu opatrně vyzkoušet, aby se nepoškodilo opakovaným najížděn

koncové dorazy převodovky, na což je potřeba dávat pozor.  

Obr. 21 Blokové schéma servomotoru 

honného motorku. Požadovaná 

ky zadávána jako PWM signál s opakovací 

ms je definována poloha 

ro střední polohu hřídele 

ms. PWM signál musí být vysílán nepřetržitě, 

štěna správná poloha výstupního 

schématu obr. 21. Do vstupu 

cí impuls, který spustí monostabilní klopný obvod, ten vygeneruje impuls o 

čné polarity než je vstupní řídicí 

impuls. Tyto dva impulsy se porovnají a výsledkem je rozdílový impuls, který po zesílení 

přes můstkový spínač způsobí roztočení elektromotoru jedním nebo druhým směrem. 

a současně i potenciometrem, 

který působí jako zpětná vazba do monostabilního klopného obvodu. Směr otáčení je 

e impuls generovaný monostabilním klopným obvodem se svojí délkou přibližuje 

cího impulsu a až jsou oba impulsy stejně dlouhé, elektromotor se 

ňují otočení výstupního hřídele o 90 

ovšem umožňují i zvětšení rozsahu až na 180 úhlových stupňů 

PWM signálu změní na 0,5 až 2,5ms. Řízení 

robců a je třeba ho na 

konkrétním kusu opatrně vyzkoušet, aby se nepoškodilo opakovaným najížděním na 
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Digitální obvod pro řízení servomotoru pracuje zjednodušeně tak, že si zapamatuje 

poslední šířku signálu, kterou přijal od přijímače a motor řídí i v době, kdy žádný signál 

nedostává. Výsledkem je, že je servomotor silnější, protože motor pracuje neustále a i 

přesnější, jelikož mikrokontrolér může vyhodnocovat pozici páky i v době mezi řídicími 

impulzy. Možnosti digitálního čipu mají ještě další výhodu, je možné je programovat buď 

přes počítač s použitím specifického propojovacího kabelu, nebo pomocí programátoru, 

který se dodává jako příslušenství. Díky programování je například možné nastavit 

rychlost servomotoru, pásmo nečinnosti, maximální výchylky, směr a podobně. Tyto 

možnosti analogové servomotory nenabízí. 

3.3 Servomotory použité v modelu 

Pro sestavení bylo použito šest modelářských servomotorů, z nichž každé obsluhuje 

určitou část modelu a zajišťuje jeden stupeň volnosti. Přehled použitých servomotorů a 

jejich charakteristiky lze vidět v tabulce č. 2. 

Tab. 2 Výpis parametrů servomotorů použitých v modelu 

Označení 
Rozměry 

[mm] 

Tah při 4,8 V 

[kg.cm] 

Hmotnost 

[g] 

Rychlost 

[sec/60°] 
Umístění 

Mini      

HS-85BB+ 
29x13x30 3 19,2 0,16 

Otáčení 

hlavice 

Standard 

HS-485HB 
39,8x19,8x38 4,8 45 0,22 Loket 

Standard 

HS-422 
41x20x37 3,3 45,5 0,21 Zápěstí 

Standard 

HS-422 
41x20x37 3,3 45,5 0,21 

Otáčení 

základny 

Standard 

HS-422 
41x20x37 3,3 45,5 0,21 Chapadlo 

Maxi      

HS-755HB 
59x29x50 11 110 0,28 Rameno 
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4 Řídicí modul SSC-32 

Je servokontrolér, který se na základě příkazů z nadřazeného zařízení stará o 

generování PWM signálu pro jednotlivé servomotory. Jeho konstrukce je open-source, 

což umožňuje ji volně upravovat. Jsou veřejně k dispozici schémata zapojení, motiv desky 

plošných spojů a zdrojový kód programu, který běží v mikroprocesoru ATMega168. Modul 

umožňuje nejen polohové řízení servomotorů, ale také u každého servomotoru nastavit 

programově rychlost jeho pohybu, nebo rychlost pohybu více servomotorů tak, aby 

ukončily svůj pohyb současně.  

Výstupy pro servomotory, na kterých je běžně signál PWM, lze přestavit do módu 

digitálních výstupků s klidovými úrovněmi TTL, díky tomu je možné spínat např. relé nebo 

stejnosměrné motory. Takovýchto výstupů modul obsahuje 32, dále má k dispozici ještě 4 

digitální vstupy, také v úrovních TTL např. pro připojení IR senzorů. Komunikace s PC 

probíhá přes rozhraní pro připojení linky RS232. [Josefnav, 2011] 

4.1 Popis hardwarových částí modulu a jejich funkcí 

Na obr. 22 je schematicky znázorněn řídicí modul SSC-32 a označeny jeho hlavní části. 

Obrázek byl převzat z internetových stránek výrobce. 

  

Obr. 22 Schematický obrázek modulu SSC-32 [Lynxmotion, 2010] 
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Součásti modulu a jejich funkce 

1. Regulátor, který udržuje stabilní napětí 5V pro napájení servomotorů. 

2. Konektor, který umožňuje napájet servomotory 16 až 31 odděleně od servomotorů 0-

15. Napětí na vstupu může být 4,6 – 6V. Je třeba dbát na správné nastavení jumperů 

(3).  

3. Jumpery, které je třeba odpojit před použitím odděleného napájení servomotorů. 

4. Konektor sloužící pro oddělené napájení elektroniky řídicího modulu. Napětí na 

vstupu by mělo být 6 -9V, typicky 9V baterie. Je třeba dbát na správné nastavení 

jumperu 5. 

5. Jumper, který je třeba odpojit před použitím separátního napájení modulu. 

6. Konektor primárně určený k napájení jak všech 32 servomotorů, tak řídicího modulu. 

7. Výstupní konektory pro připojení servomotorů 0-15. 

8. Slot pro připojení čipu ATMega168. 

9. Piny pro nastavení přenosových rychlostí 2.400 Bd, 9.600 Bd, 38,4 kBd a 115,2 kBd, 

způsob nastavení je znázorněn v tabulce č. 3. 

10. Vstupy ABCD. 

11. Indikační LED dioda. Svítí, pokud je modul připojen k elektrickému proudu a bliká při 

komunikaci s PC. 

12. Konektor pro připojení DB9 sériového kabelu od modulu do PC, buď do portu COM 

anebo s převaděčem do USB. S používáním redukce na USB mohou souviset další 

problémy. 

  

Tab.  3 Nastavení přenosové rychlosti 

Nastavení jumperů 
Přenosová rychlost 

[baud] 

0 0 2400 

0 1 9600 

1 0 38400 

1 1 115200 
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4.2 Komunikace modulu s PC a formátování příkazů 

Hlavní funkcí řídicího modulu je napájení a generování PWM signálů pro jednotlivé 

servomotory modelu. Sám o sobě modul neudělá nic, dokud nedostane příkazy od 

nadřízeného zařízení, tím je PC a jeho komunikace s modulem probíhá přes sériovou linku 

RS232.  

4.2.1 Rozhraní RS232 

RS232 je rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou 

zařízení do vzdálenosti 20 m. Pro větší odolnost proti rušení je informace po 

propojovacích vodičích přenášena větším napětím, než je standardních 5 V. Přenos 

informací probíhá asynchronně, pomocí pevně nastavené přenosové rychlosti a 

synchronizace sestupnou hranou startovacího impulzu. [GoroNet, 2011] 

Tab. 4 Napěťové úrovně rozhraní RS232 

RS 232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Logická 1 je někdy označována 

jako marking state nebo také klidový stav, Logické 0 se přezdívá space state. Logická 1 je 

indikována zápornou úrovní napětí, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní 

výstupních vodičů. Povolené napěťové úrovně jsou uvedeny v tabulce 4. Příklad průběhu 

přenosu je na obr. 23. 

  

Úroveň Vysílač Přijímač 

Log. 0 od +5V do +15V od +3V do +25V 

Log. 1 od -5V do -15V od -3V do -25V 

Nedefinovaná úroveň od -3V do +3V 

Obr. 23 Průběh signálu v rozhraní RS232 
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Rychlost přenosu dat se udává baudech [Bd]. Přenosová rychlost definuje rychlost 

přenosu dat z datového média na jiné datové médium. Baud rate udává počet změn 

signálu za sekundu. Počet změn se pak vyjadřuje v baudech. Jako základní jednotka 

informace v moderních počítačových systémech se bere jeden bit (nabývá hodnoty 0 

nebo 1). Do jedné signálové změny lze zakódovat i více než jeden bit. A proto nelze 

slučovat pojem bps s pojmem baud. Jednotka baud je pojmenována po Jean Maurice 

Émile Baudotovi (*1845 - †1903). [Robot revue 04, 2010] 

4.2.2 Formátování příkazů pro modul SSC-32 

Příkazy, kterými lze modul ovládat jsou definovány v příkazové sadě modulu a je třeba 

dodržovat jejich správný formát. Příkazy je možno zadávat přímo z klávesnice přes 

jakýkoliv software, který je dokáže odesílat po sériové lince do modulu, jakým je např. 

volně dostupný LynxTerm, nebo přeš grafické rozhraní interaktivního OS RIOS. 

Každý příkaz musí být ukončen znakem ENTER (ASCII 13), tím modul začne daný příkaz 

vykonávat. Příkazy stejného druhu je možno psát ve skupině jako vícenásobný příkaz, 

který stačí potvrdit jednou. Různé druhy příkazů nelze sjednotit do skupiny. Všechny 

příkazy pro SSC-32 jsou ASCII řetězce, ASCII formát nereaguje na velikost písma, mezery, 

tabulátory či vynechání řádků. 

Jednoduché a sloučené pohyby servomotorů 

Tab. 5 Struktura jednoduchého příkazu 

# <ch> P <pw> S <spd> T <time> <cr> <esc> 

<ch> Číslo kanálu v desítkové soustavě, 0-31 

<pw> Šířka pulzu v mikrosekundách, 500-2500 

<spd> Rychlost pohybu v mikrosekundách za sekundu 

<time> Čas v milisekundách, max. 65535 

<cr> Potvrzení příkazu klávesou ENTER, ASCII 13 

<esc> Stornování příkazu klávesou ESC, ASCII 27 

Pokud bychom podle výše uvedeného výrazu napsali příkaz „#5 P1500 S500“ a 

potvrdili jej klávesou ENTER, následoval by pohyb servomotoru připojeného na pátém 

výstupu do pozice, která odpovídá pulzu 1500us, což je jeho střední poloha.  
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Parametr S udává, že se velikost pulzu z výchozí hodnoty, zvyšuje o 500us za sekundu. 

Tedy pokud byl servomotor v poloze 500us, což je krajní hodnota odpovídající 90°, přesun 

do 1500us by trval 2 sekundy. Tímto příkazem tedy udáváme rychlost, se kterou se 

servomotor má přibližovat do požadované polohy. 

 Další možností je zadat čas, za který se má servomotor přesunout, je jedno v jaké 

výchozí poloze bude, přesun na požadovanou polohu bude trvat námi stanovenou dobu. 

Příkladem může být takovýto příkaz „#5 P1500 T1000“, kdy se servomotor na pátém 

vstupu dostane do stření polohy za 1 sekundu, čas je tedy zadáván v milisekundách. 

 Pro sloučený pohyb můžeme zadat příkaz „#5 P1600 #10 P750 T2500", kterým se 

uskuteční pohyb servomotoru 5 na pozici 1600us a servomotoru 10 na 750us, oba pohyby 

začnou současně, budou trvat 2,5 sekund a současně skončí, bez ohlednu na to že každý 

servomotor urazí jinou vzdálenost. 

 Při prvním příkazu po zapnutí modulu nebo programu nelze použít příkaz 

s parametrem času nebo rychlosti, protože nejsou známy aktuální pozice servomotorů a 

tak nelze vypočítat potřebnou rychlost přesunu. Rychlostní a časové parametry budou 

funkční až po prvním příkazu. 

 Sloučené příkazy lze používat jen tehdy, když chceme, aby se servomotory 

pohybovaly stejnou rychlostí, nebo za stejný čas. 

Přenastavení středních pozic 

Tab. 6 Struktura příkazu pro přenastavení středních pozic 

# <ch> PO <offset value> <cr> <esc> 

<ch> Číslo kanálu v desítkové soustavě, 0-31 

<offset value> hodnota přenastavení pozice serva, -100 až 100 mikrosekund 

<cr> Potvrzení příkazu klávesou ENTER, ASCII 13 

<esc> Stornování příkazu klávesou ESC, ASCII 27 

Ne vždy, když je servomotor ve střední pozici tj. 1500us, je v požadované pozici také 

součást se kterou pohybuje. Například v konkrétním případě robotické ruky nebyla její 

základna při neutrální poloze servomotoru přesně ve střední pozici, ale byla o pár stupňů 

vychýlená, což je nežádoucí.  
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Pro práci s modelem je nutné, aby se pozice servomotorů a součástí shodovaly, proto 

se musí provést vyrovnání pozic a to pomocí výše uvedeného výrazu. Kde pro libovolný 

kanál můžeme posunout neutrální pozici o -100us až 100us, což odpovídá přibližně 15° na 

každou stranu. Toto vyrovnání se uloží v paměti EEPROM modulu SSC-32 po dobu 

připojení ke zdroji elektrické energie a dále již lze počítat s tím, že při odeslání příkazu pro 

pozici 1500us ji modul doplní o hodnotu vyrovnání a každý servomotor při 1500us bude 

vyrovnán přesně tak jak potřebujeme. 

Diskrétní výstup TTL 

Tab. 7 Struktura příkazu představujícího výstup v úrovních TTL 

# <ch> <lvl> <cr> <esc> 

<ch> Číslo kanálu v desítkové soustavě, 0-31 

<lvl> Logická úroveň pro kanál, "H" pro nejvyšší napětí a "L" pro 0V 

<cr> Potvrzení příkazu klávesou ENTER, ASCII 13 

<esc> Stornování příkazu klávesou ESC, ASCII 27 

Příkladem může být zadání příkazu „#3H #4L“, který provede maximální výstup 

podle zdroje (+5V) na třetí kanál a minimální (0V) na čtvrtý kanál. 

Výstup ve formě bytu 

Tab. 8 Struktura příkazu představujícího výstup ve formě bytu 

# <bank> : <value> <cr> <esc> 

<bank> Množina kanálů, "0"=0-7, "1"=8-15, "2"=16-23, "3"=24-31 

<value> Desítkové číslo pro výstup do určené množiny (0-255) 

<cr> Potvrzení příkazu klávesou ENTER, ASCII 13 

<esc> Stornování příkazu klávesou ESC, ASCII 27 

Tento příkaz umožňuje současně poslat na všechny piny dané množiny binární číslo 

v rozsahu osmi bitů, množina obsahuje osm pinů a osmi bitové číslo nabývá osmi hodnot 

1 nebo 0. Na každý pin bude tedy odeslána jedna hodnota.  

Například „#3:123“ odešle hodnotu 123 desítkově, což je binárně 01111011 do 

množiny 3, což jsou piny 24-31. Na piny 31 a 26 bude odeslána „0“ a na ostatní „1“ 
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Dotaz na pohybový stav 

Po odeslání příkazu „Q“, vrátí modul znak „.“, pokud byl předchozí pohyb dokončen, 

nebo „+“ pokud pohyb stále probíhá. 

Dotaz na aktuální pozici servomotoru 

Na příkaz „QP <arg>“, modul vrátí hodnotu nabývající jednoho bytu v binárním tvaru, 

která odpovídá šířce pulzu vybraného servomotoru s přesností 10uS. Pokud bude 

servomotor na pozici 1500uS, bude vrácena hodnota 150 binárně.  

Čtení digitálních vstupů 

Pro jednoduché čtení hodnot na vstupech, při použití dvoustavových senzorů, slouží 

příkazy „A B C D“ pro jednotlivé vstupy modulu. Např. odrazový infrasenzor GP2Y0D810 

připojený na vstup A, při zaznamenání překážky do vzdálenosti 10cm vrátí do vstupu A 

modulu plné napětí (5V). V tomto případě modul na dotaz čtení tohoto vstupu vrátí znak 

„1“. Pokud senzor nic nezaznamená, do vstupu se vrací napětí 0V a modul na dotaz odešle 

znak „0“. 

Další příkazy „AL BL CL DL“ vrací hodnotu „0“ pokud je na vstupu 0V, nebo pokud na 

něm bylo 0V po celou dobu od posledního příkazu *L. Znak „1“ vrací tehdy, když je na 

vstupu napětí (5V) a od posledního příkazu *L na něm stále bylo. S každým čtením se blok 

resetuje. 

Čtení analogových vstupů 

Při použití senzorů, které vracejí hodnotu napětí úměrnou vzdálenosti, např. jako 

odrazový infrasenzor GP2Y0A710, který pro překážku vzdálenou od 100cm do 550cm vrací 

napětí od 0V do 5V, se používají příkazy „VA VB VC VD“ podle použitého vstupu. Na 

takovýto příkaz modul vrátí bytovou hodnotu napětí na pinu v binárním tvaru. Vrácená 

hodnota „0“ znamená 0V a „255“ je +5V. Pro získání hodnot přímo v jednotkách napětí je 

třeba výsledek vynásobit  5/256. 

Tímto jsou vyčerpány všechny příkazy použitelné pro ovládání robotické ruky, další 

možné příkazy jsou navrženy přímo pro použití s hexapodem, šestinohým kráčejícím 

robotem, tyto v práci rozebírány nebudou.  
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4.2.3 Registry modulu SSC-32 

Další důležitou částí modulu, která je přístupná pomocí příkazů jsou registry, malé 

úložiště dat, ve kterém jsou uloženy jak nezbytné interní informace pro činnost 

samotného modulu, různá uživatelská nastavení, tak i počáteční pozice servomotorů, 

pokud požadujeme, aby je modul po připojení k napájení automaticky nastavil. Základní 

přehled registrů, jejich funkcí a možností nastavení a dalších vlastností je uveden 

v tabulce 9. 

Tab. 9 Struktura registru modulu SSC-32 

Číslo Název Minimum Maximum 
Výchozí 
hodnota 

Popis 

0 Enable 0 65 535 0 
Posloupnost 16bitů pro 
nastavení 16 různých 

vlastností modulu 

1 
Transmit 
delay 

0 65 535 600 

Zpoždění 
v mikrosekundách před 
odesláním prvního bytu 

z modulu 

2 
Transmit 
pacing 

0 65 535 70 
Zpoždění 

v mikrosekundách mezi 
odesílanými byty 

3-31 (vyhrazeno) -- -- -- -- 

32-63 
Initial pulse 
offset 

-100 100 0 

Hodnota přenastavení 
střední pozice serv, 

příkaz PO. Registr 32 
odpovídá servu 0 

64-95 
Initial pulse 
width 

0 65 535 1500 

Počáteční hodnota šířky 
pulzu pro jednotlivá 

serva. Registr 64 
odpovídá servu 0. 

Hodnota 0 odpovídá 
logické „0“, hodnota 
65 535 logické „1“. 

Ostatní hodnoty musí 
být v intervalu 
<500,2500> 

96-255 (vyhrazeno) -- -- -- -- 
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Každý z registrů rozepsaných v tabulce 9 má svou konkrétní funkci, až na registr 0 

s názvem enable. V tomto je sjednoceno 16 různých možností nastavení modulu, a pro 

každou z nich lze zvolit, zda má platit „1“, nebo ne „0“. Pro nastavování tohoto registru je 

potřeba 16 bitové číslo, pro každou vlastnost 1 bit, které se následně převede do 

desítkové soustavy a odešle modulu. Přehled jednotlivých vlastností registru enable je 

v tabulce 10. 

Pro zjišťování nastavení jednotlivých registrů slouží příkaz „R<r><cr>“, kde r znamená 

číslo registru, a cr je ASCII kód klávesy enter pro potvrzení. Po takovém příkazu modul 

vrátí hodnotu dotazovaného registru a zakončí ASCII kódem klávesy enter pro nový řádek. 

Pro změnu hodnoty registru slouží příkaz „R<r>=<n><cr>“, kde r je opět číslo registru a 

n je nová hodnota která se do něj má uložit a pro potvrzení opět slouží ASCII klávesy 

enter. Všechny hodnoty, které se do modulu odesílají, se píší v desítkovém tvaru, což je 

výhoda až na registr 0, kde je třeba si binární číslo převést. 

Při chybném natavení je možno použít příkaz „RDFLT<cr>“, který nastaví výchozí 

hodnoty registrů. Po potvrzení klávesou enter a nastavení ochozích hodnot modul vrátí 

řetězec „OK“ odřádkovaný ASCII kódem klávesy enter. 

Zároveň při práci s registry by se neměly používat žádné jiné příkazy a odpojovat 

modul od napájení. Hodnoty registrů by se neměly přepisovat zbytečně, paměť EEPROM 

umožní přibližně 100 000 takových přepisů, než dojde k jejímu opotřebení. 

Startup string neboli posloupnost příkazů, které se provedou po spuštění modulu, 

může mít tvar jakéhokoliv z příkazů viz kap. 4.2.2. Tento řetězec se ukládá do paměti 

příkazem „SSCAT<p> <cr>“. Například pro nastavení servomotoru nula do pozice podle 

pulzu 2ms, za čas 5 sekund by sloužil příkaz „SSCAT #0P2000T5000<cr>“, který by se 

prováděl při každém zapnutí modulu, pokud by to bylo povoleno v registru 0. Spouštěcí 

řetězec může být i složitější, může obsahovat více příkazů, které se oddělují středníkem, 

jeho omezení je v počtu znaků, který je 100 znaků. 
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Pro čtení nastavené hodnoty spouštěcího řetězce slouží příkaz „SS<cr>“, který vrací 

dříve nastavenou hodnotu, v tomto případě by vrátil „#0P2000T5000<cr>". Je třeba dát si 

pozor na to, že po novém zapsání pomocí příkazu SSCAT, nedojde k nahrazení předešlého 

řetězce, ale přidání příkazů za něj. To znamená, že se budou provádět jak příkazy dříve 

zadané, tak ty nové, ovšem do celkového počtu 100 znaků. Pro vymazání znaků 

z původního řetězce slouží příkaz „SSDEL<n><cr>”, kde n je počet znaků, které se 

odmažou od konce z původního řetězce. Příkaz „SSDEL 255<cr>“ vymaže všechny znaky 

spouštěcího řetězce. Stejně jako při práci s registry, se i zde pracuje s ukládáním do 

paměti EEPROM a platí tedy omezení pro celkový počet zápisů přibližně na 100 000. 

Tab.  10 Rozšířené možnosti nastavení registru Enable 

Pokud při zapnutí modulu dochází k pohybům servomotorů podle nastavení 

spouštěcího příkazu, neměly by se do modulu zasílat žádné příkazy pro práci s registry a 

také by nemělo dojít k odpojení modulu od napájení. Toto byly všechny příkazy, které 

slouží pro práci s vnitřní pamětí modulu.  

Bit Název Popis 

15 Global disable 
Při „1“ zakáže všechny volitelné možnosti nastavení tohoto registru 

Při „0“ jsou požity jednotlivé vlastnosti podle jejich nastavení 

4-14 (vyhrazeno) -- 

3 
Initial 

pulsewidth 
enable 

Při „1“ se serva po zapnutí modulu nastaví do poloh podle registrů 64-
95 

Při „0“ bude použita logická 0, 0V. Serva se nepohnou 

2 
Initial pulse 

offset enable 

Při „1“ budou přenastaveny střední polohy serv podle registrů 32-63 

Při „0“ bude použita výchozí hodnota přenastavení 0 

1 
TX delay/paging 

enable 

Při „1“ budou nastavena zpoždění podle registrů 1 a 2 

Při „0 budou použity výchozí hodnoty zpoždění tj. 600 a 70us 

0 
Startup string 

enable 

Při „1“ se po zapnutí vykonají pohyby serv podle spouštěcího příkazu 

Při „0“ nebude použit spouštěcí příkaz 
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5 Interaktivní operační systém RIOS 

Operační systém RIOS je software, sloužící pro ovládání robotických rukou při 

použití řídicího modulu SSC-32. Uživateli nabízí jednoduché grafické rozhraní, takže není 

potřeba znát příkazovou sadu modulu. RIOS nenabízí možnost pracovat s pamětí EEPROM 

modulu, tudíž v něm nelze ani měnit různá nastavení registrů, pracuje jen se sadou 

příkazů pro přímé ovládání servomotorů a vstupů. Řízení manipulátoru pomocí RIOSU je 

trvale závislé na PC. Veškeré nastavení robotické ruky, jako jsou počáteční polohy 

servomotorů, jejich maximální výchylky a vyrovnání středních poloh se ukládají na 

pevném disku do konfiguračního souboru a robot na ně tedy nereaguje po zapnutí 

modulu, ale až po připojení k PC a načtení tohoto souboru. 

Po spuštění softwaru by měl být automaticky detekován modul SSC-32, za podmínky 

že je zapnutý a správně připojený. Pokud k tomu nedojde, objeví se vyskakovací okno 

s volbou ovládání virtuálního robota, nebo čekání na připojení modulu. Při volbě čekat je 

třeba ověřit správné zapojení modulu a v hlavním okně RIOSu zvolit správný vstup COM, 

na kterém je modul připojen. Pokud je modul připojen přes USB převodník, musí být 

nainstalovány jeho správné ovladače a v RIOSu uveden ten vstup COM, který byl zvolen 

při instalaci ovladačů. Po správné detekci modulu se zpřístupní všechny možnosti 

softwaru a je možno začít s ním pracovat. Hlavní obrazovka softwaru je na obr. 24. 

Obr. 24 Hlavní obrazovka softwaru RIOS 
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5.1 Konfigurace robotické ruky 

Po úspěšném připojení řídicího modulu, je správné nastavení robotické ruky 

nezbytným krokem před další prací s ní. Při pohledu na hlavní nabídku systému RIOS na 

obr. 24, lze v levém horním rohu vidět skupinu tlačítek s názvem configuration, která 

slouží právě k tomuto účelu. Jednotlivá tlačítka postupně nabízí ověření funkčnosti 

jednotlivých servomotorů, jejich správné seřízení, nastavení geometrie samotné ruky, 

volbu systému souřadnic případně export a import zpracovaných projektů v různých 

formátech. 

Stisknutím tlačítka s názvem All=1,5mS se otevře formulář, ve kterém se nabízí 

možnost odeslat do všech servomotorů pulz o šířce 1,5mS. Po stisknutí tlačítka test dojde 

k natočení všech připojených servomotorů do střední polohy, čímž lze jednoduše ověřit, 

že fungují a jsou správně připojena k modulu. Důležitou kontrolou správného sestavení 

robotické ruky, je také její poloha, která by měla být co nejvíce podobná poloze na 

obrázku v aktuálním formuláři. Mírným odchylkám se dá ale těžko vyhnout, což lze 

jednoduše napravit ve formuláři pro seřízení servomotorů obr. 25, který se otevírá 

tlačítkem SSC-32. V tomto formuláři se nastavují pro každý servomotor zvlášť omezení 

krajních poloh, tak aby mezi nimi nedocházelo k vzájemným konfliktům, nebyly přesaženy 

maximální možné výchylky servomotorů omezené mechanickými dorazy a nedocházelo 

k jejich zbytečnému namáhání.  

Obr. 25 Softwarové nastavení krajních pozic servomotorů 
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Po nastavení všech krajních hodnot a přiřazení úhlů lze ruku pomocí posuvníků 

nastavit do libovolné pozice a všechna tato nastavení uložit do konfiguračního souboru 

s příponou *.cfg, při opakovaném spuštění aplikace a načtení konfiguračního souboru se 

ruka automaticky přesune do této výchozí pozice. Při správném nastavení aplikace tedy 

zná maximální pulzy a k nim má přiřazené hodnoty úhlů.  

5.2 Programování robotické ruky 

Co se týče softwaru, nebudu dopodrobna rozebírat všechny jeho možnosti, z toho 

důvodu že výrobce nabízí přehledný 30 ti stránkový barevný manuál v PDF dostupný z 

[Lynxmotion, 2011], zde spíše shrnu, co vlastně robotická ruka v kombinaci se softwarem 

RIOS umí.  

K ovládání pohybu manipulátoru slouží formulář Moves viz obr. 26. Tlačítka, kterými 

se nastavuje pozice robota, lze obsluhovat pouze myší, což je podle mého názoru škoda, 

protože při troše cviku by bylo ovládání z klávesnice určitě pohodlnější. Nicméně tlačítka 

slouží především k nastavení požadované polohy manipulátoru, která pak uloží jako krok 

do sekvence. Výsledná sekvence se pak skládá z více kroků a několik sekvencí se ukládá do 

projektu. Při nastavování polohy jsou k dispozici tři režimy, mezi kterými lze přepínat a 

v závislosti na vybraném režimu se také mění vzhled ovládacího panelu. 

Obr. 26 Formulář Moves sloužící pro tvorbu sekvencí 
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X, Y, Z – v tomto režimu se manipulátor pohybuje po přímých liniích v souřadnicovém 

systému. Kliknutím na tlačítko, například pro pohyb vzhůru, program přepočítá a upraví 

polohu servomotorů tak, aby se čelisti manipulátoru posunuly výše, ale zároveň neměnily 

svoji souřadnici X a Y, ani orientaci vůči vodorovnému směru.  

Vzdálenost, Výška, úhel základny – program vypočítá polohy jednotlivých servomotorů, 

pokud chceme čelistmi pohybovat směrem od základny nebo k ní, případně nahoru a 

dolů. Stačí podržení šipky nahoru, aby se čelisti přesunuly výš, aniž by došlo k ovlivnění 

jejich vzdálenosti od základny. Naopak při úpravě vzdálenosti od základny se nezmění 

výška čelistí. Samotná rotace základny je řízena manuálně, takže při jejím použití se čelisti 

pohybují po oblouku. 

Kloub – tento režim umožňuje ovládat manuálně každý kloub, respektive servomotor 

zvlášť. Hodí se zejména pro finální upravení nějaké komplikovanější polohy, drobné 

korekce a podobně. 

Výsledná úloha se pak tvoří ve formuláři Play, viz obr. 27 tak, že se vhodně uspořádají 

vytvořené sekvence, případně se mezi ně umístí podmínky (If-Else), například v závislosti 

na některém ze vstupů, nebo také cykly (For, While), kterými lze dosáhnout určitého 

počtu opakování sekvencí.  

Obr. 27 formulář Play 
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 Samozřejmostí je možnost vkládání časové prodlevy, jak mezi sekvence, tak mezi 

kroky. V tomto formuláři lze úlohy také přehrávat. Dále jsou zde k dispozici veškeré 

informace, stavy vstupů, výstupů, dokonce i křivky průběhu pohybu jednotlivých 

servomotorů 

5.3 Možnosti rozšíření 

Kromě samotné robotické ruky, lze softwarem ovládat další dva servomotory 

připojené na piny 6 a 7 modulu SSC-32. Piny 8 až 15 jsou pak k dispozici jako digitální 

výstupy. Sestavu by tak šlo rozšířit o další prvky, například podavač dílů, nebo diodové 

osvětlení připojené na digitální výstupy.  

Dalším vylepšením může být použití PS2 Gamepadu, jednotlivým ovládacím prvkům 

lze v RIOSu přiřadit různé funkce, jednak pohyby manipulátoru a pak také například 

přidání nového kroku do sekvence, jeho přepsání, mazání a podobně.  

Kromě toho umí RIOS využít také analogové vstupy modulu SSC-32, tudíž lze připojit 

senzory a manipulátor tak trochu vylepšit. Nabízí se například tlakový senzor, který se 

namontuje do čelistí a díky tomu je může robot zavírat s citem a rozeznat, zda skutečně 

svírají předmět nebo ne. Atraktivně vypadá také takzvaný 3Dscan, v tomto režimu 

manipulátor prozkoumá své okolí pomocí IR senzoru. Bohužel na výsledném obrázku ve 

stupních šedi, které odpovídají naměřené vzdálenosti a v maximálním rozlišení 256 x 256 

pixelů toho moc poznat nelze, praktické využití této možnosti mě nenapadá, naopak 

využít IR senzoru pro detekci překážky je zajímavá možnost.  
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6 Aplikační úlohy 

Aplikační úlohy vytvořené v softwaru RIOS, ukazují jak možnosti sestavy robotické 

ruky AL5A s řídicím modulem SSC-32, tak možnosti samotného softwaru. Při tvorbě úloh 

byly použity další rozšiřující prvky, např. pracovní deska, která byla vyrobena v rámci této 

práce a je nutným doplňkem, další použité prvky nebyly nezbytné, ale pro lepší 

demonstraci možností sestavy byly po dohodě s vedoucím doplněny. Jejich výpis je 

v kapitole 5.2.  

6.1 Inicializace robotické ruky 

Zde uvádím nastavení, která jsou společná pro všechny úlohy, jedná se hlavně o 

geometrické údaje robotické ruky, zadané ve formuláři Arm a podformuláři se stejným 

názvem systému RIOS. Tyto údaje nezůstávají uloženy a je třeba je zadávat znovu po 

každém spuštění programu. Na obr. 28a je nastavení pro verzi 1.05 a na obr. 28b 

nastavení pro verzi 1.06 systému RIOS. 

Dalším nastavením jsou povolené výchylky jednotlivých servomotorů, k nim přiřazené 

úhly a počáteční polohy.  

Obr. 28 

Nastavení geometrie robotické ruky pro verzi a) 1.05 b) 1.06 

a) b) 



 

 Toto nastavení se provádí ve formuláři 

AL5A_arm.cfg na přiloženém CD. Pro načtení hodnot stačí tento soubor 

formuláři. Toto jsou všechna nastavení nutná pro správné seřízení robotické ruky a dále je 

již možno s ní bez problému pracovat.

6.2 Příslušenství k

Gamepad 

Jak už jsem psal v kapitole 

k ovládání manipulátoru gamepad určený pro

vyzkoušel s téměř totožným USB gamepadem 

funkce v RIOSu byla bezproblémová. Po troše nastavování se mi podařilo dosáhnout 

slušných výsledků a musím uznat, že tento způsob ovládání je velmi pohodlný a při 

manipulaci s robotem lze velmi rychle nastavit jeho přesnou polohu.

Co se nastavování 

prvkům gamepadu funkce, které slouží pro vytváření sekvencí v

nastavení a dále používané nas

nastavení je možno kdykoli

 

Obr. 29 a) Ovladač Saitek P3200 s

a) 
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Toto nastavení se provádí ve formuláři SSC-32 a je uložené v konfiguračním souboru 

AL5A_arm.cfg na přiloženém CD. Pro načtení hodnot stačí tento soubor 

ormuláři. Toto jsou všechna nastavení nutná pro správné seřízení robotické ruky a dále je 

ní bez problému pracovat. 

Příslušenství k úlohám 

kapitole o možnostech rozšíření, systém RIOS umožňuje připojit 

pulátoru gamepad určený pro herní konzoli PS2. Já jsem tuto funkci 

téměř totožným USB gamepadem Saitek Rumble P3200 viz obr. 29

RIOSu byla bezproblémová. Po troše nastavování se mi podařilo dosáhnout 

slušných výsledků a musím uznat, že tento způsob ovládání je velmi pohodlný a při 

robotem lze velmi rychle nastavit jeho přesnou polohu.

 týká, bylo pouze třeba vhodně přiřadit jednotlivým ovládacím 

prvkům gamepadu funkce, které slouží pro vytváření sekvencí v RIOSu. Jako nejvhodnější 

nastavení a dále používané nastavení se mi zdálo to na obr. 29

nastavení je možno kdykoliv změnit. 

 

Obr. 29 a) Ovladač Saitek P3200 s označenými tlačítky b) Přiřazení funkcí v RIOSu

b) 

konfiguračním souboru 

AL5A_arm.cfg na přiloženém CD. Pro načtení hodnot stačí tento soubor otevřít v daném 

ormuláři. Toto jsou všechna nastavení nutná pro správné seřízení robotické ruky a dále je 

o možnostech rozšíření, systém RIOS umožňuje připojit 

herní konzoli PS2. Já jsem tuto funkci 

Rumble P3200 viz obr. 29a a jeho 

RIOSu byla bezproblémová. Po troše nastavování se mi podařilo dosáhnout 

slušných výsledků a musím uznat, že tento způsob ovládání je velmi pohodlný a při 

robotem lze velmi rychle nastavit jeho přesnou polohu. 

týká, bylo pouze třeba vhodně přiřadit jednotlivým ovládacím 

RIOSu. Jako nejvhodnější 

tavení se mi zdálo to na obr. 29b. Samozřejmě toto 

označenými tlačítky b) Přiřazení funkcí v RIOSu 
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IR senzory 

Dalším příslušenstvím jsou dva odrazové 

infračervené senzory Sharp GP2Y0A41 viz obr. 30. Lze je 

použít například pro detekci překážek, nebo jako 

neviditelné vymezení pracovního prostoru 

manipulátoru, kdy se detekcí cizího objektu ukončí 

probíhající proces. Senzory jsou napájeny přímo z modulu SSC-32 a dle specifikací výrobce 

detekují překážku ve vzdálenosti od 4 do 30 cm, výstupem pak je napětí, úměrné této 

vzdálenosti. Závislost napětí na vzdálenosti není lineární, její znázornění je na grafu č. 31, 

tato hodnota je vypočítávána v závislosti na úhlové odchylce odraženého paprsku.  

Obr. 30 Odrazový senzor GP2Y0A41 

[V] 

[cm] 

Obr. 31 Statická charakteristika senzoru [Szdongbao, 2011] 



 

Pracovní deska 

Impulzem pro vytvoření pracovní desky, byla nutnost přišroubovat základnu robotické 

ruky k nějaké pevné podložce, která by poskytovala dostatečnou oporu. Pokud je 

robotická ruka umístěna sama o sobě, při větších výchylkách

převracet. K tomuto důvodu přibyl také nápad, vytvořit takovou desku, která by svým 

rozsahem byla ještě větší než je pracovní prostor samotné robotické ruky. Na takové 

pracovní desce by se pak odehrávaly veškeré úlohy a bylo by možno na ní umístit 

případně další prvky, které by k

Vytvořená pracovní deska je vyrobena z

doplněna 5mm otvory od sebe vzdálenými 80mm, které na desce tvoří obdélníkové pole. 

Tyto otvory jsou vhodné pro pevné umístění používaných prvků, mimo to jsou s

rozsahem kompatibilní i kostky stavebnice lego, kt

lze nalézt výkres pracovní desky 

doplněna o potisk s logem katedry 352, vytvořený v

 

Obr. 31 Graf závislosti napětí na vzdálenosti detekovaného předmětu

Obr. 32 Výsledná podoba pracovní desky s
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Impulzem pro vytvoření pracovní desky, byla nutnost přišroubovat základnu robotické 

nějaké pevné podložce, která by poskytovala dostatečnou oporu. Pokud je 

robotická ruka umístěna sama o sobě, při větších výchylkách od svislé osy

tomuto důvodu přibyl také nápad, vytvořit takovou desku, která by svým 

em byla ještě větší než je pracovní prostor samotné robotické ruky. Na takové 

pracovní desce by se pak odehrávaly veškeré úlohy a bylo by možno na ní umístit 

případně další prvky, které by k dané úloze bylo potřeba.  

Vytvořená pracovní deska je vyrobena z hliníkového plechu o tloušťce 6mm a je 

od sebe vzdálenými 80mm, které na desce tvoří obdélníkové pole. 

Tyto otvory jsou vhodné pro pevné umístění používaných prvků, mimo to jsou s

rozsahem kompatibilní i kostky stavebnice lego, které by šlo také využít. V

lze nalézt výkres pracovní desky a na obr. 32 je její výsledná podoba

logem katedry 352, vytvořený v programu Adobe Photoshop. 

 

Obr. 31 Graf závislosti napětí na vzdálenosti detekovaného předmětu

Obr. 32 Výsledná podoba pracovní desky s umístěnou robotickou rukou

Impulzem pro vytvoření pracovní desky, byla nutnost přišroubovat základnu robotické 

nějaké pevné podložce, která by poskytovala dostatečnou oporu. Pokud je 

od svislé osy má tendenci se 

tomuto důvodu přibyl také nápad, vytvořit takovou desku, která by svým 

em byla ještě větší než je pracovní prostor samotné robotické ruky. Na takové 

pracovní desce by se pak odehrávaly veškeré úlohy a bylo by možno na ní umístit 

hliníkového plechu o tloušťce 6mm a je 

od sebe vzdálenými 80mm, které na desce tvoří obdélníkové pole. 

Tyto otvory jsou vhodné pro pevné umístění používaných prvků, mimo to jsou s tímto 

eré by šlo také využít. V příloze č. 3 je 

a na obr. 32 je její výsledná podoba, kde je deska ještě 

programu Adobe Photoshop.  

Obr. 31 Graf závislosti napětí na vzdálenosti detekovaného předmětu 

ístěnou robotickou rukou 



 

6.3 Úloha č. 1 

Zadání 

Cílem je využít volný servomotor a stavebnici lego k

dřevěných hranolů různých délek a v

vysune jeden hranol, robotická ruka ověří, jestli byl hranol opravdu vydán (

může se zaseknout, nebo „jet naprázdno“). V

ukončit program. V případě že byl vydán, uchopit jej, určit jeho délku na vhodně 

umístěném infrasenzoru a um

podle délek, dokud jsou podavačem vydávány. V

vrátit jej zpět do podavače.

Použité prvky 

2 x infračervený senzor GP2Y0A41

hranoly délek 11 a 12,5cm

 

 

1) robotická ruka 2) podavač dílů 3) infrasenzor 4,5) místa určené k
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 – Třídění hranolů 

yužít volný servomotor a stavebnici lego k vytvoření funkčního podavače 

evěných hranolů různých délek a vytvořit takový program, kdy se funkcí podavače 

robotická ruka ověří, jestli byl hranol opravdu vydán (

může se zaseknout, nebo „jet naprázdno“). V případě že hranol není na svém místě, 

případě že byl vydán, uchopit jej, určit jeho délku na vhodně 

umístěném infrasenzoru a umístit na určené místo. Takto opakovat postup a třídit hranoly 

jsou podavačem vydávány. V případě že bude hranol chybně změřen, 

vrátit jej zpět do podavače. 

infračervený senzor GP2Y0A41, stavebnice lego, servomotor HS

hranoly délek 11 a 12,5cm 

 

1) robotická ruka 2) podavač dílů 3) infrasenzor 4,5) místa určené k odkládání dílů 6) infrasenzor

Obr. 33 Schematické rozložení úlohy 

vytvoření funkčního podavače 

ytvořit takový program, kdy se funkcí podavače 

robotická ruka ověří, jestli byl hranol opravdu vydán (podavač se 

případě že hranol není na svém místě, 

případě že byl vydán, uchopit jej, určit jeho délku na vhodně 

ístit na určené místo. Takto opakovat postup a třídit hranoly 

případě že bude hranol chybně změřen, 

, stavebnice lego, servomotor HS-322HD, dřevěné 

odkládání dílů 6) infrasenzor 
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Postup tvorby úlohy 

V rámci úlohy byly vytvořeny dřevěné hranoly dvou různých délek a následně 

podavač, sestavený se stavebnice Lego, který je schopen tyto hranoly opakovaně vydávat, 

vždy na stejné místo, snadno přístupné pro robotickou ruku. Fotografie podavače a 

hranolů jsou umístěny na přiloženém CD, ve složce uloha_1. 

Soubor vytvořený v programu RIOS je taktéž uložen na přiloženém CD. Výsledná úloha 

obsahuje 12 sekvencí, jejich popis a algoritmus úlohy je uveden v příloze č. 4. Úloha 

pracuje na tom principu, že podavač vydá dřevěný hranol, robotická ruka se přesune do 

pozice před podavačem a následně zkontroluje pomocí infračerveného senzoru, 

umístěného pod chapadlem zda je na místě vydaný hranol. Jestliže ano, následuje jeho 

uchopení a přesunutí nad infračervený senzor č. 3, umístěný na desce, do pozice pro 

detekci hranolu kratší a následně delší vzdálenosti. Hranol je podle detekované délky 

uložen na patřičné místo. Pokud hranol v podavači detekován není, znamená to, buď že 

zásobník podavače byl prázdný, nebo došlo k neočekávané chybě. Úloha je v tomto 

případě přerušena. 

Další možností je, že detekovaný hranol se nepodařilo změřit nad infračerveným 

senzorem č. 3 a v takovém případě je uchopený hranol vhozen robotickou rukou zpět do 

podavače. Tento cyklus se opakuje až do posledního vydaného kusu, či výskytu poruchy 

v podavači.  



 

6.4 Úloha č. 2 

Zadání 

Cílem úlohy je vytvořit program pro vyťukávání libovolných kláves na klávesnici 

robotickou rukou. Tedy tolik sekvencí, kolik kláves má běžná klávesnice

sekvence bude znamenat úhoz na jednu 

Použité prvky 

klávesnice, přípravek sloužící pro vyťukávání kláves umístěný v

Postup 

1. Vhodně umístit klávesnici tak, aby ruka bez problému dosáhla na všechny klávesy.

2. Vytvořit sekvenci, pomocí které se ověří správné umístění 

3. Naprogramovat sekvence demonstrující úhozy na jednotlivé klávesy.

4. Ověřit správnost úhozů na jednotlivé klávesy, případné chyby (dvojí úhoz, úhoz mimo) 

doladit a tento postup zaznamenat do textového souboru.

5. Naprogramované sekvence d

 

1) robotická ruka 2) klávesnice 3) přípravek k
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 – Psaní na klávesnici 

Cílem úlohy je vytvořit program pro vyťukávání libovolných kláves na klávesnici 

robotickou rukou. Tedy tolik sekvencí, kolik kláves má běžná klávesnice

sekvence bude znamenat úhoz na jednu klávesu. 

klávesnice, přípravek sloužící pro vyťukávání kláves umístěný v čelisti robotické ruky

Vhodně umístit klávesnici tak, aby ruka bez problému dosáhla na všechny klávesy.

Vytvořit sekvenci, pomocí které se ověří správné umístění klávesnice 

Naprogramovat sekvence demonstrující úhozy na jednotlivé klávesy.

Ověřit správnost úhozů na jednotlivé klávesy, případné chyby (dvojí úhoz, úhoz mimo) 

doladit a tento postup zaznamenat do textového souboru. 

Naprogramované sekvence demonstrovat na vhodně zvoleném textu

 

1) robotická ruka 2) klávesnice 3) přípravek k vyťukávání kláves

Obr. 34 Schematické rozložení úlohy 

Cílem úlohy je vytvořit program pro vyťukávání libovolných kláves na klávesnici 

robotickou rukou. Tedy tolik sekvencí, kolik kláves má běžná klávesnice, z nichž každá 

čelisti robotické ruky 

Vhodně umístit klávesnici tak, aby ruka bez problému dosáhla na všechny klávesy. 

klávesnice – kalibrace. 

Naprogramovat sekvence demonstrující úhozy na jednotlivé klávesy. 

Ověřit správnost úhozů na jednotlivé klávesy, případné chyby (dvojí úhoz, úhoz mimo) 

na vhodně zvoleném textu. 

vyťukávání kláves 
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Postup tvorby úlohy 

V úloze bylo vytvořeno celkem 79 sekvencí, z nichž prvních 5 slouží k přípravě 

robotické ruky a klávesnice do požadované polohy a dalších 74 demonstruje úhozy na 

jednotlivé klávesy. Robotická ruka dokáže v této úloze obsluhovat levou část běžné 

klávesnice, počínaje klávesou ESC v levém horním rohu a konče klávesou RCTRL v pravém 

dolním rohu.  

Jednotlivé sekvence úlohy a část algoritmu jsou uvedeny v příloze č. 5. Fotografie a 

program vytvořený v sytému RIOS jsou uloženy na přiloženém CD ve složce uloha_2. 

Inicializační sekvence této úlohy pracují na takovém principu, že robotická ruka najede na 

pozici pro uchopení přípravku na psaní. Po vložení přípravku do čelisti ruky a následném 

přejetí přes senzor, se robotická ruka přesune na místo, které ukazuje na přesnou pozici 

textu na klávese LCTRL. Po upravení pozice klávesnice a přejetí přes senzor se robotická 

ruka přesune do pozice nad klávesu ENTER v numerické části klávesnice. Po upravení 

pozice klávesnice a přejetí přes senzor se robotická ruka přesune do své výchozí pozice. 

Provedením těchto sekvencí, je klávesnice připravena na svém místě a podle fantazie je 

možno zadat průběh dalších sekvencí v takovém pořadí, aby ruka vypisovala požadovaný 

text.  

Protože při prvních pokusech psaní textu docházelo k překlepům a to vždy 

k dvojnásobnému klepnutí na jednu klávesu, proto bylo třeba jednotlivé sekvence doladit 

a tím chyby eliminovat. Toto seřizování probíhalo tak, že jsem nechal robotickou ruku 

vždy 50x po sobě klepat na jednu klávesu, při vzniku chyby, jsem upravil pohyby úhozu a 

psaní 50 ti znaků nechal zopakovat. V případě že ruka napsala tentýž znak 100 krát po 

sobě bez překlepu, postup jsem opakoval na následující klávese. Tento dokument je 

dostupný na přiloženém CD ve složce uloha_2. 

Samozřejmě ani tímto zdlouhavým procesem se nepodařilo eliminovat všechny 

překlepy, které dále občas vznikají při přesunu z různých pozic na různé klávesy. Nicméně 

úloha demonstruje práci se softwarem a i s určitými nedostatky je na pohled docela 

zajímavá.   



 

6.5 Úloha č. 3 

Zadání 

V úloze by měla být odvozena

GP2Y0A41 a porovnána s

měl být vytvořen takový program, kde vhodně umístěný senzor zaznamená objekt, který 

je před ním umístěn a podle získané hodnoty napětí vráceného senzorem, tento

uchopí robotická ruka a odloží jej na určené místo.

Použité prvky 

2 x infračervený senzor 

charakteristiky, objekty učené k

Postup 

1. Pomocí tělesa s bílou čelní plochou odvodit statickou charakteristiku senzoru pro 

vzdálenost 0-40cm s

2. Naměřené hodnoty vynést do grafu a porovnat se specifikac

3. Odvodit rovnici závislosti vzdálenosti na vráceném napětí.

4. Naprogramovat v RIOSU takový program, kdy robotická ruka sebere objekt z

před senzorem. Tento prostor rozdělit na vhodný počet úseků (tak aby byla hodnota 

vrácená senzorem jednoznačná, např. možné pokládání těles bude 5cm od sebe). Po 

uchopení předmětu jej robotická ruka uloží do krabice, nejdřív však zkontroluje její 

přítomnost.  

1) robotická ruka 2) 
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 – Infračervený senzor 

V úloze by měla být odvozena statická charakteristika infračerveného s

porovnána s údaji, které uvádí výrobce. Na základě naměřených hodnot by 

měl být vytvořen takový program, kde vhodně umístěný senzor zaznamená objekt, který 

je před ním umístěn a podle získané hodnoty napětí vráceného senzorem, tento

uchopí robotická ruka a odloží jej na určené místo. 

2 x infračervený senzor GP2Y0A41, pásmo, těleso určené k

charakteristiky, objekty učené k manipulaci, krabička k odkládání objektů

bílou čelní plochou odvodit statickou charakteristiku senzoru pro 

40cm s krokem 1cm. 

Naměřené hodnoty vynést do grafu a porovnat se specifikacemi od výrobce.

Odvodit rovnici závislosti vzdálenosti na vráceném napětí. 

RIOSU takový program, kdy robotická ruka sebere objekt z

před senzorem. Tento prostor rozdělit na vhodný počet úseků (tak aby byla hodnota 

jednoznačná, např. možné pokládání těles bude 5cm od sebe). Po 

uchopení předmětu jej robotická ruka uloží do krabice, nejdřív však zkontroluje její 

 

1) robotická ruka 2) infrasenzor 3) pásmo 4) odkládací prostor

Obr. 35 Schematické rozložení úlohy 

infračerveného senzoru Sharp 

údaji, které uvádí výrobce. Na základě naměřených hodnot by 

měl být vytvořen takový program, kde vhodně umístěný senzor zaznamená objekt, který 

je před ním umístěn a podle získané hodnoty napětí vráceného senzorem, tento předmět 

, pásmo, těleso určené k měření statické 

odkládání objektů 

bílou čelní plochou odvodit statickou charakteristiku senzoru pro 

emi od výrobce. 

RIOSU takový program, kdy robotická ruka sebere objekt z prostoru 

před senzorem. Tento prostor rozdělit na vhodný počet úseků (tak aby byla hodnota 

jednoznačná, např. možné pokládání těles bude 5cm od sebe). Po 

uchopení předmětu jej robotická ruka uloží do krabice, nejdřív však zkontroluje její 

infrasenzor 3) pásmo 4) odkládací prostor 
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Postup tvorby úlohy 

V prvním kroku úlohy byla změřena statická charakteristika použitého infračerveného 

senzoru. Ta byla měřena pomocí vrácené hodnoty napětí na základě úhlové odchylky 

odraženého paprsku od bílého tělesa. Smysluplný rozsah měřené vzdálenosti vyšel od 5 

do 40cm. Naměřená výsledná závislost napětí na vzdálenosti a její srovnání se grafem od 

výrobce je patrná z obr. 36. 

Jak je patrno z obrázku 36, hodnoty výrobce se od naměřených hodnot mírně liší. 

Protokol z měření je uložen na přiloženém CD ve složce uloha_3. Ve složce ja také uložen 

program vytvořený v systému RIOS.  

  

modrá – naměřené hodnoty, černá – hodnoty udávané výrobcem 

Obr. 36 Závislost vrácené hodnoty napětí na vzdálenosti sledovaného předmětu 

U[V] 

d[cm] 
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Vytvořená výsledná úloha pracuje na takovém principu že při jejím spuštění se neděje 

nic do doby, než infračervený senzor 2 zaznamená překážu. Po detekci překážky mělo 

původně následovat odečtení její vzdálenosti a uchopení robotickou rukou, bohužel, 

tento úkol nešlo pomocí softwaru RIOS splnit, z toho důvodu, že neumožňuje pro různé 

hodnoty napětí vráceného senzorem vykonávat různé sekvence pohybů, nýbrž lze 

nastavit pouze jednu hodnotu napětí na senzoru se kterou se pracuje a pokud je tato 

hodnota překročena, teprve potom se spustí určitá sekvence. Senzor lze tedy v softwaru 

použít pouze pro detekci překážky, nikoliv však pro meření její vzdálenosti.  

Na základě tohoto poznatku jsem úlohu upravil následovně. Po zaznamenání překážky 

senzorem 2, se robotická ruka postupně přesouvá na místa s možným výskytem objektu a 

senzorem umístěným pod jejím chapadlem na každém tomto místě kontroluje, zda tam 

nějaký předmět je. V případě že ano, uchopí jej a odloží do připraveného odkládacího 

prostoru, ale ještě před tím, zkontroluje vlastním IR senzorem, jestli je vůbec odkládací 

zásobník přítomen. Jestliže ano, předmět odloží a pokračuje dále v kontrole jednotlivých 

pozic. Po dokončení se vrátí na svou pozici a čeká do té doby, dokud senzor 2 opět 

nezaznamená překážku, tento postup se stále opakuje. Touto úlohou se demontruje 

práce např. na lince, kdy na různých pásech přijíždí objekty a robotická ruka je postupně 

odkládá do připraveného prostoru. Popis vytvořených sekvencí a algoritmus úlohy je 

uveden v příloze pod číslem 6. 
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7 Závěr 

Práce byla rozdělena na čtyři hlavní části, z nichž první se týkala samotné robotické 

ruky, postupu sestavení a rozboru její kinematiky. Z rozsahu možných natočení 

jednotlivých ramen byla odvozena pracovní obálka a z jejich mechanického uspořádání 

byl určen počet stupňů volnosti. V další části byl popsán servokontrolér SSC-32, jeho 

hardwarové součásti, příkazy sloužící pro jeho programování a přístup do registru a 

způsob komunikace jak na stranu PC, tak k jednotlivým servomotorům robotické ruky. 

Třetí část se zabývala systémem RIOS, softwarem určeným k jednoduchému ovládaní 

robotické ruky ve spojení s modulem SSC-32, zde byl popsán způsob programového 

omezení výchylek jednotlivých servomotorů, nastavení geometrie robotické ruky, jeho 

uložení do konfiguračního souboru a stručně popsány možnosti tvorby funkčních 

programů.  

Poslední část se týkala tvorby aplikačních úloh, z jejichž závěrů vyplynulo, že potenciál 

robotické ruky a hlavně modulu SSC-32 je omezován možnostmi operačního systému 

RIOS, který ani zdaleka neumožní využít všech možností, které robotická ruka spolu 

s modulem SSC-32 nabízí. Během tvorby aplikačních úloh, byla pro snadnější zajištění 

pevné polohy robotické ruky vytvořena pracovní deska z hliníkového plechu s vyvrtanými 

otvory pro uchopení rozšiřujících prvků, těmi jsou infračervené senzory Sharp GP2Y0A41, 

zásobníky pro manipulované předměty, nebo podavač dřevěných hranolů, který byl 

v rámci tvorby úloh také sestaven. 

Požadované cíle práce se podařilo splnit a jako další možné rozšíření práce by mohla 

být tvorba vlastního softwaru pro komunikaci s modulem SSC-32, jak z toho důvodu že 

jeho konstrukce je open-source a je známá ASCII příkazová sada, tak z toho že použitý 

software RIOS nenabízí již další možnosti a byl využit takřka veškerý jeho potenciál, jak 

vyplývá z kapitoly 6.5. 
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