
Anotace 

Disertační práce se zabývá možnými způsoby využití virtuální reality v oblasti mobilní 

robotiky. Obsaženy jsou dvě hlavní skupiny nasazení – asistence operátorovi při řízení 

skutečného mobilního robotu a simulace modelu mobilního robotu v čistě virtuálním 

prostředí. 

V první části jsou navrženy metody využití rozšířené reality pro doplnění obrazu kamer 

mobilního robotu o některé grafické prvky pomáhající operátorovi v navigaci neznámým 

terénem. Konkrétně se jedná o 3D model mapy překážek získané laserovým skenerem a 

vizualizaci jízdní dráhy mobilního robotu. Cílem výsledného zobrazení je poskytnout 

operátorovi lepší přehled o vzdálenostech překážek a průjezdnosti úzkými prostory. Dále je 

navržen způsob zobrazení virtuálního modelu mobilního robotu s manipulační nadstavbou pro 

usnadnění manipulačních úkonů. Všechny popsané techniky jsou prakticky odzkoušeny na 

několika skutečných mobilních robotech. 

Druhá část se zabývá tvorbou komplexního simulačního systému pro ověřování vlastností 

virtuálních modelů kolových mobilních robotů. Nejdříve je vytvořeno obecně využitelné 

aplikační jádro umožňující vykreslení složitých 3D scén včetně simulace dynamiky tuhých 

těles v reálném čase. Vlastní simulační systém postavený na tomto jádru pak umožňuje 

flexibilní definici kinematické struktury a vzhledu mobilního robotu i virtuálního testovacího 

prostředí. Simulovány jsou jízdní vlastnosti robotu, kamerový subsystém včetně stereovize, 

senzorický subsystém a způsob ovládání. Důraz je kladen především na realistické vykreslení 

3D grafiky pro poskytnutí věrného zážitku při řízení virtuálního mobilního robotu pouze 

pomocí kamer.  
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1. Úvod do řešené problematiky 

Mobilní servisní roboty jsou poměrně často využívány nejen v operacích souvisejících 

s bezpečnostním inženýrstvím, například při požárech, chemických haváriích, teroristických 

útocích atd., ale i v komerčním či vědeckém sektoru a opomenout nelze ani vojenské 

nasazení. 

V naprosté většině uvedených aplikací jsou používány mobilní roboty ovládané dálkově 

lidským operátorem. Oproti autonomnímu chování jde stále nejen o levnější, ale především 

spolehlivější řešení. Na druhou stranu ale mohou moderní systémy výrazně usnadňovat práci 

lidskému operátorovi a pomáhat zabránit případným lidským chybám. Využití virtuální a 

rozšířené reality je jedním ze způsobů, jak poskytnout operátorovi názorným způsobem 

nezbytné či pomocné údaje o stavu robotu, jeho poloze a případných překážkách kolem něj.  

Proces vývoje nového mobilního robotu není jednoduchý a vyžaduje mnoho času i financí, 

proto je výhodné využívat virtuální prototypy ve všech fázích vývoje, kde je to možné. 

Možnost provést rozsáhlá testování na virtuálním prototypu celého robotu v simulovaném 

reálném prostředí a se simulovaných chováním – včetně logiky ovládání – může celý vývoj 

značně urychlit, zefektivnit a především zlevnit. 

 

2. Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce je analyzovat a prověřit možné způsoby využití virtuální reality pro 

vývoj a řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství (ovšem bez striktního omezení 

tímto oborem) a následně navrhnout a vytvořit praktická řešení. 

2.1 Asistence operátorovi 

První oblastí využití virtuální reality je asistence operátorovi při řízení skutečného mobilního 

robotu během reálné operace. Konkrétní požadavky zahrnují: 

 Syntéza grafického prostředí operátora servisního robotu, analýza potřebných 

informací, jejich zpracování a integrace do obrazu scény. 

 Vytvoření systému pro využití virtuálního obrazu při ztrátě obrazu z kamer pro řízení 

podvozku a manipulační nadstavby se synchronizací polohy ve virtuálním a reálném 

prostředí. 

Z analýzy současného stavu vyplývá, že prvky virtuální ani rozšířené reality nejsou zatím 

v praxi využívány. Operátor má k dispozici pouze obraz z kamer a nezbytné údaje o stavu 

robotu, přičemž kombinace těchto informací většinou končí u prostého zobrazení textových 

nebo 2D grafických údajů do obrazu kamery. 
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2.2 Simulace mobilních robotů 

Druhou hlavní oblastí využití virtuální reality je vytvoření a testování virtuálního modelu 

mobilního robotu bez nutnosti existence fyzického prototypu. Cílem disertační práce v tomto 

bodě je tudíž vytvoření univerzálního simulačního systému, umožňujícího relativně snadnou 

tvorbu a úpravy virtuálních modelů mobilních robotů a jejich následné testování v různých 

podmínkách.  

Důraz má být kladen nejen na kinematiku a dynamiku pohybu robotu v terénu, ale i na co 

nejpřesnější simulaci kamerového subsystému pro ověření potřebného počtu, typu a umístění 

kamer. Dále by mělo být možno ověřit přínos stereovidění pro navigaci operátorem. 

Hlavní požadavky na tento simulační software jsou: 

 Simulace kinematiky a dynamiky mobilního robotu v terénu, včetně pohonného 

subsystému. 

 Specializace na kolové podvozky, bez omezení počtu a konfigurace kol a způsobu 

řízení. 

 Simulace kamerového subsystému, možnost pohledu z kamer umístěných na robotu, 

volba základních parametrů kamer, simulace natáčejících kamer a stereovidění. 

 Simulace základních typů snímačů vzdálenosti. 

 Dialogový systém pro tvorbu struktury podvozku servisního robotu pro ověření 

chování různých kinematických struktur podvozků ve virtuálním prostředí. 

Simulačních systémů existuje v dnešní době již velké množství. Většinou jsou však zaměřeny 

zejména na testování algoritmů autonomního chování a proto poskytují pokročilé možnosti 

programování řídicího systému robotů, tvorba programového kódu je však nezbytná i pro 

základní úkony. Uvedené systémy je rovněž obecně poměrně složité nainstalovat a uvést do 

provozu. 

Simulační systém vytvářený v rámci této disertační práce si klade za cíl vyniknout v uvedené 

konkurenci již existujících systémů zejména v následujících oblastech: 

 Co nejmenší potřebná doba pro zahájení práce se systémem, aplikace má být snadno 

použitelná i pro konstruktéry a další profese bez znalostí programování. 

 Unifikovaná struktura aplikace, bez nutnosti instalování a nastavování samostatných 

modulů a jejich vzájemné komunikace. 

 Rychlá možnost ověření koncepce a kinematiky mobilního robotu, jednoduché úpravy. 

 Pokročilejší simulace virtuálních kamer robotu, dokonalejší vizuální prezentace pro 

realističtější pocit operátora při řízení virtuálního robotu.  

 Specializace nikoliv na ověření algoritmů řízení, ale na ověření snadnosti ovládání 

operátorem a navigace v neznámém nebo složitém prostředí. 

Pro simulační systém bylo zvoleno vytvoření vlastního specificky zaměřeného grafického 

engine využívajícího Direct3D pro tvorbu 3D grafiky v reálném čase.  
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3. Využití virtuální reality při řízení 

skutečných mobilních robotů 

V této kapitole budou demonstrovány některé možnosti využití virtuální a rozšířené reality 

pro asistenci operátorovi při řízení mobilního robotu. Všechny uvedené techniky byly 

testovány na existujících mobilních robotech Katedry robototechniky a jsou součástí jejich 

řídicích aplikací, které byly rovněž vytvořeny autorem této disertační práce. 

3.1 Vizualizace dat laserového skeneru 

Laserový skener je pro použití u operátorem řízeného mobilního robotu velmi vhodný, neboť 

poskytuje operátorovi přehled o překážkách kolem robotu nezávisle na velmi omezeném 

záběru kamer a může tak zpětnou vazbu kamerového subsystému vhodně doplnit. 

3.1.1 Trojrozměrné zobrazení 2D dat skeneru 

Hodnoty vzdáleností naměřené laserovým skenerem jsou obvykle zobrazovány podobně jako 

na Obr. 3-1, tedy v souladu s charakterem těchto dat striktně ve 2D. Toto vykreslení je však 

pro lidskou obsluhu matoucí a málo názorné. 

 

Obr. 3-1 Obvyklé zobrazení 2D dat skeneru 

 

Obr. 3-2 Trojrozměrné zobrazení 2D dat skeneru 
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Navržené vylepšené zobrazení [9] využívá 3D perspektivní promítání s vizualizací 

pomyslných překážek a rovněž znázorněním mobilního robotu v reálném měřítku pro lepší 

pochopení rozměrových souvislostí, viz jednoduchá ukázka na Obr. 3-2. 

Princip 3D zobrazení dat 

Pro vykreslení 3D podoby scény nasnímané laserovým scannerem nemáme k dispozici 

dostatečné množství dat. Známe pouze množinu vzdáleností k danému počtu bodů (v podobě 

polárních souřadnic) ležících v jedné rovině, nedokážeme však určit skutečnou výšku 

překážky a ani její tvar, pokud se s výškou mění. Pro navigaci však tyto informace nejsou ve 

většině případů nezbytné.  

Použitý testovací skener URG-04LX snímá v rozsahu 260 ° celkem 681 hodnot vzdáleností, 

což představuje 681 bodů s polárními souřadnicemi [6]. Pro 3D zobrazení v podobě ploch je 

nutno každé dva sousední body spojit pomyslnou úsečkou a tu vytáhnout nahoru o konstantní 

zvolenou délku, čímž vznikne celkem maximálně 680 na sebe navazujících obdélníkových 

ploch. 

 

Obr. 3-3 Definice obdélníkových ploch, pro přehlednost je sníženo úhlové rozlišení skeneru 

Postup výpočtu potřebných hodnot je znázorněn na Obr. 3-3. Bod Ai definovaný 

odpovídajícím úhlem φi a změřenou délkou ri vyjadřuje i-tou hodnotu z celkem n = 681. 

Výstupem ze skeneru je pouze řada hodnot r0 až r680, je proto nutné vypočítat i úhel: 

 0i R i  (3.1) 

kde φ0 je počáteční úhel a αR je úhel vyjadřující rozlišovací schopnost skeneru: 

 
0 0,5

1

MAX

MAX
R

n

 (3.2) 
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kde αMAX je úhlový rozsah skeneru (přesně 239,77°) a n = 681 je počet hodnot. 

Dalším krokem je převod polárních souřadnic na kartézské: 

 
cos

sin

i i i

i i i

x r

y r
 (3.3) 

Tyto souřadnice určují bod Ai ležící v rovině z = zA, zatímco bod Bi je posunut ve směru osy 

z o zvolenou hodnotu v. 

 
, ,

, ,

i i i A

i i i A

A x y z

B x y z v
 (3.4) 

Vykreslení 

Polohy vrcholů jednotlivé obdélníkové ploch jsou dány rovnicemi (3.1) až (3.4), barva je 

interpolována mezi mezními barvami (červená – žlutá – zelená) na základě hodnoty ri.  

Jak je zřejmé z Obr. 3-2, není v obecném případě vykresleno všech 680 obdélníků, hodnoty 

mimo rozsah skeneru jsou ignorovány. Nevykreslují se ani obdélníky mezi dvojicemi 

sousedních naměřených hodnot, mezi kterými je absolutní hodnota rozdílu |ri+1 – ri| větší než 

zvolená mez. Tento případ nastává, pokud ve scéně stíní bližší objekt vzdálenějšímu.  

 

Obr. 3-4 Nevykreslování obdélníku při velkém rozdílu sousedních hodnot vzdáleností 

Na následujícím obrázku je uveden příklad porovnání vykreslené nasnímané scény s reálnou 

podobou. 

 

Obr. 3-5 Porovnání skutečné podoby a vykreslené 3D rekonstrukce na základě 2D dat  
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3.1.2 Trojrozměrné zobrazení 3D dat skeneru 

I při použití 2D laserového skeneru je možno získat kompletní 3D snímek prostředí, pokud je 

senzor umístěn ve vhodném polohovacím zařízení a je postupně naklápěn kolem své 

vodorovné příčné osy do zvoleného počtu úrovní.  

 

Obr. 3-6 Schéma výpočtu při použití 3D dat 

Postup výpočtu je podobný jako při využití 2D dat, kromě úhlu φi z rovnic (3.1) a (3.2) je ale 

nutno určit i úhel od roviny x-y: 

 

1

j R

MAX
R

L

j

n

 (3.5) 

kde j = (0, 1, …, nL – 1) vyjadřuje číslo aktuální úrovně, nL počet úrovní, δR úhel mezi 

úrovněmi a δMAX je úhel maximální úrovně. 

Souřadnice bodu lze přepočítat na kartézské pomocí vztahů: 

 

cos

sin cos

sin sin

i i i

i i i j

i i i j

x r

y r

z r

 (3.6) 

Rovněž vykreslení grafického znázornění 3D reprezentace scény je principiálně velmi 

podobné jako u 2D dat, liší se však množství a způsob určení jednotlivých vrcholů a 

trojúhelníků.  

Následující obrázek ukazuje příklad porovnání skutečné scény a odpovídajícího 3D snímku 

vytvořeného při polohování v rozsahu 0 až 90 ° s krokem 3 ° (31 úrovní). 
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Obr. 3-7 Porovnání skutečné podoby a vykreslené 3D rekonstrukce na základě 3D dat 

3.1.3 Prezentace operátorovi 

Vizualizace dat laserového skeneru je operátorovi mobilního robotu zobrazena ve vyčleněném 

prostoru obrazovky řídicí aplikace, operátor může obdélník pohledu zvětšit a libovolně 

natáčet podle potřeby. Součástí prezentace je i 3D model robotu pro zvýšení názornosti. 

 

Obr. 3-8 Obrazovka řídicího systému robotu Hercules se zvětšenou vizualizací dat skeneru 

3.2 Integrace dat laserového skeneru do obrazu kamery 

Mimo samostatné vizualizace naměřených hodnot laserového skeneru je možno využít i 

rozšířené reality a vizualizaci integrovat přímo do obrazu hlavní kamery robotu [8].  

Vlastní vykreslení dat skeneru je prováděno stále stejným způsobem, pouze je nutno zajistit 

ve virtuální scéně správnou vzájemnou polohu virtuální kamery a pomyslného laserového 

skeneru. Obdélníkové plochy jsou definovány tak, aby po vykreslení přes obraz kamery 

následovaly svou spodní hranou křivku, kde se skutečné překážky dotýkají země. Toto 

optické propojení reálných a virtuálních objektů výrazně zlepšuje dojem z rozšířené reality 

(viz Obr. 3-9).  
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Aby byl obraz kamery co nejméně narušen, jsou barevné plochy vyjadřující detekované 

překážky kresleny s velkou průhledností a pro zlepšení jejich čitelnosti jsou obtaženy černou 

čárou.  

 

Obr. 3-9 Integrace dat skeneru do obrazu kamery 

3.2.1 Detekce hran 

Jak již bylo zmíněno výše, jsou obrysy virtuálních ploch zvýrazněny černou čarou. Obrysové 

úsečky jsou kresleny přes spodní a horní stranu jednotlivých obdélníků a dále přes svislou 

stranu v následujících případech: 

 úplně první a poslední strana (úsečky A0B0 a AnBn dle Obr. 3-3), 

 strany kolem mezer v naměřených datech, 

 hrany (rohy) uprostřed souvislého bloku dat. 

Vykreslené svislé úsečky jsou rovněž doplněny o číselný údaj vyjadřující vzdálenost 

v metrech. 

Navržená metoda hledání hran ve snímku laserového skeneru obsahujícím velký šum a 

nepřesnosti využívá princip výpočtu míry pravděpodobnosti výskytu hrany v každém bodě 

následujícím postupem: 

Označme polohy jednotlivých snímaných bodů A0, A1, …, Ai, …, An-1 v souladu s Obr. 3-3, 

přičemž n vyjadřuje celkový počet snímaných hodnot. Dále zvolme c = 5 jako počet 

sousedních bodů používaných pro detekci hrany. Pak pro každý bod Ai z rozsahu: 

 ; 1i c n c  (3.7) 

 najdeme vektory mezi bodem Ai a celkem c body před bodem Ai: 

 

1

1

...

i

i i i

i c

i i i c

A A

A A

v

v

 (3.8) 
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a provedeme jejich vektorový součet: 

 
1

c
i j

i i

j

v v  (3.9) 

Podobně najdeme vektory mezi bodem Ai a celkem c body za tímto bodem: 

 

1

1

...

i

i i i

i c

i i i c

A A

A A

v

v

 (3.10) 

a jejich vektorový součet: 

 
1

c
i j

i i

j

v v  (3.11) 

Pak míra výskytu hrany v bodě Ai je určena jako 

 i i
i

i i

h
v v

v v
 (3.12) 

což vlastně vyjadřuje hodnotu skalárního součinu normalizovaných vektorů v
-
 a v

+
, neboli 

cosinus úhlu mezi těmito vektory. Vektory v
-
 a v

+
 jsou určeny jako pomyslný vážený průměr 

bodů ležících na obou stranách uvažovaného bodu, s větší váhou kladenou na vzdálenější 

body, neboť dílčí vektory nejsou před sumací normalizovány a tudíž hraje roli jejich délka. 

Názorně je grafický význam vektorů v
-
 a v

+
 ukázán na Obr. 3-10, kde jsou vektory vykresleny 

pro dva zvolené body m a n.  

Koeficient hi nabývá hodnot od -1 do 1, přičemž 1 vyjadřuje přímý úsek (žádná hrana), 0 

označuje roh s 90° úhlem a -1 teoreticky znamená velmi ostrý roh s nulovým úhlem. Čím 

nižší je tato hodnota, tím výraznější hrana v daném místě je. 

Po výpočtu hodnoty hi pro všechny body z rozsahu dle rovnice (3.7) jsou poté hledána lokální 

minima těchto hodnot a pokud má lokální minimum hodnotu nižší než 0,707 (odpovídá 

vrcholovému úhlu rohu 135° a méně), je v daném bodě provedeno vykreslení hrany a vypsání 

hodnoty vzdálenosti. 

 

 

Obr. 3-10 Vizualizace vektorů použitých pro určení míry výskytu hrany 
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3.3 Znázornění dráhy mobilního robotu 

Při řízení mobilního robotu bez přímého pohledu, pouze za pomocí obrazu z kamer 

umístěných přímo na robotu, je velmi obtížné odhadnout přesně šířku mobilního robotu a 

v případě otočných kamer i směr jízdy robotu. Navržené řešení využívá rozšířenou realitu pro 

doplnění skutečného prostředí o virtuální znázornění dráhy kol, případně nejširšího místa 

robotu.  

3.3.1 Způsob vykreslení dráhy 

Dráhy obou kol jsou tvořeny dvojicí obdélníků s rozměry a vzájemnou polohou odpovídající 

podvozku mobilního robotu a s nanesenou červenobílou pruhovanou texturou. Vykresleny 

jsou stejným způsobem jako data laserového skeneru a jsou také částečně průhledné. Jejich 

výškové umístění ve virtuálním světě odpovídá poloze podlahy. 

 

Obr. 3-11 Vizualizace dráhy robotu Hercules znázorněná v 3D modelu 

U mobilních robotů s jasně definovaným způsobem zatáčení může vizualizace dráhy 

znázorňovat jízdu robotu i při zatáčení, dráha je pak zakřivená dle aktuálního natočení kol.  

3.3.2 Propojení s daty laserového skeneru 

Při vykreslování dráhy jízdy robotu je výhodné, pokud je robot zároveň vybaven i laserovým 

skenerem a do obrazu kamery je vykreslována 3D vizualizace dat tohoto skeneru. Díky 

zjednodušenému zobrazení 3D modelů překážek je dráha ležící na pomyslné podlaze správně 

překážkami překrytá a pokud například robot přijíždí ke zdi, nejsou dráhy kol kresleny 

chybným a matoucím způsobem i „do zdi“. 

Dále je možno virtuální data skeneru doplnit o zvýraznění těch částí překážek, které se 

nacházejí přímo před robotem a do kterých by robot při zachování současného směru jízdy 

narazil. Operátor tak má výrazně lepší přehled o průjezdnosti úzkých prostor. 

Výsledná podoba rozšířené reality je zobrazena na Obr. 3-12 na příkladu robotu Hercules. 

Dráha levého kola správně končí před překážkou a část této překážky je zvýrazněna 

červenými vodorovnými pruhy jako upozornění, že se nachází v dráze robotu. 
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Obr. 3-12 Vykreslení dráhy jízdy spolu s daty laserového skeneru (robot Hercules) 

3.4 Virtuální model robotu 

U mobilních robotů vybavených manipulační nadstavbou pohled kamer robotu málokdy 

dostatečně zachytí celé rameno a zejména pokud je kamera umístěná přímo na rameni, je 

téměř nemožné získat z obrazu kamery dostatečnou zpětnou vazbu o aktuální poloze ramene. 

Operátor pak obtížně odhaduje, jaké pohyby ramenem může ještě bezpečně provést a jak 

rameno ovlivní vnější rozměry robotu při následné jízdě. 

Je proto nezbytné prezentovat operátorovi aktuální polohu ramene vhodným způsobem na 

obrazovce řídicí aplikace. Navržené řešení nahrazuje obvyklé symbolické nebo 2D zobrazení 

přehlednějším interaktivním 3D modelem celého mobilního robotu. 

 

Obr. 3-13 Obrazovka operátorského SW robotu Hardy, zvětšený pohled na interaktivní 

virtuální 3D model robotu 
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3.4.1 Způsob zobrazení 

Model jednotlivých komponent robotu lze získat exportem z CAD systému použitého při 

konstrukci robotu. Jednotlivé části jsou pak vykreslovány s polohou a orientací odpovídající 

skutečnosti dle zpětné vazby z enkodérů pohonů robotu.  

Virtuální model je vykreslován do vymezené oblasti obrazovky řídicí aplikace, takže operátor 

jej má neustále k dispozici. V případě potřeby je možno výřez zvětšit a 3D pohled je rovněž 

možno libovolně natáčet (viz Obr. 3-13 a Obr. 3-15). 

3.4.2 Detekce kolizí 

Virtuální model robotu a ramene může sloužit nejen jako vizuální zpětná vazba o stavu 

robotu, ale může být použit i pro aktivní asistenci operátorovi spočívající v automatické 

eliminaci hrozících kolizí [12]. 

Navržené řešení pro robot Hardy využívá zjednodušenou reprezentaci kritických částí 

mechanismu pomocí orientovaných ohraničujících kvádrů [15] a pro detekci jejich 

vzájemných kolizí využívá poučku o tzv. oddělující ose [2, 16]. 

 

Obr. 3-14 Kolizní ohraničující kvádry robotu Hardy 

3.5 Shrnutí 

Všechny metody prezentované v kapitole 4 byly prakticky ověřeny na mobilních robotech 

Venca, Hardy a Hercules, vytvořených Katedrou robototechniky [7]. Následující obrázek 

představuje všechny techniky na obrazovce operátorské aplikace robotu Hercules.  Očíslované 

položky představují: 

1. Zmenšený obraz zadní kamery (možno zvětšit). 

2. Zmenšený obraz virtuálního modelu robotu (možno zvětšit a natáčet pohled). 

3. 3D vizualizace dat laserového skeneru integrovaná do obrazu kamery (zvýrazněné 

hrany s číselnými hodnotami vzdáleností, barva vyjadřující vzdálenost). 

4. Znázornění dráhy jízdy robotu integrované do obrazu kamery. 

5. Část dat skeneru nacházející se přímo před robotem zvýrazněná pruhováním. 
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Obr. 3-15 Obrazovka řídicího systému robotu Hercules s označením hlavních prvků 

 

4. Grafický engine 

Simulátor mobilních robotů vytvářený jako další hlavní cíl této disertační práce je aplikace, 

kde typ a počet virtuálních objektů ve scéně není pevně dán a může být velmi vysoký, jsou 

využity náročné vizuální efekty, simulace fyziky atd. Svým způsobem se jedná o program 

podobný moderním počítačovým hrám. Aplikace tohoto druhu vyžaduje využití alespoň 

základního grafického engine obstarávajícího správu scény a grafických prostředků [3]. 

Pro disertační práci byl vytvořen vlastní grafický engine nazvaný RoboEngine. Název 

„grafický“ je použit kvůli primárnímu zaměření kódu na vykreslování realistické 3D grafiky 

v reálném čase, ve skutečnosti se však jedná o poněkud obecnější a komplexnější systém 

obsahující i komponenty s grafikou nesouvisející.  

RoboEngine plní zejména úlohu prostředníka mezi grafickým API Direct3D [11, 14] a 

logikou grafické náplně konkrétní aplikace (v tomto případě robotického simulátoru). Kromě 

toho poskytuje velké množství pomocných modulů, které programování usnadňují. 

Rozsah funkcionality engine je následující: 

 správné spuštění a ukončení aplikace, tvorba okna aplikace, implementace smyčky 

zpráv Windows, zpracování nejdůležitějších zpráv, 

 systém událostí umožňující komunikaci mezi jednotlivými moduly aplikace, 

 zpracování vstupů uživatele (myš, klávesnice, herní ovladače),  

 měření času, 
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 možnost nastavení libovolných parametrů pomocí dialogového okna, 

 poskytnutí vhodných prostředků pro ladění aplikace během tvorby, ošetření chyb, 

tvorba protokolu (logu) o činnostech aplikace, 

 abstrakce od použitého grafického API Direct3D, 

 správa grafických zdrojů (textury, modely atd.), jejich vytváření a uvolňování, 

 podpora dynamického osvětlení, 

 podpora speciálních vizuálních efektů pro dosažení větší věrohodnosti grafického 

výstupu, 

 optimalizace procesu vykreslování, 

 tvorba a správa virtuálních kamer, 

 tvorba a správa objektů ve virtuální scéně, 

 simulace Newtonovy fyziky virtuálních objektů včetně vazeb mezi nimi. 

RoboEngine je obecně a opakovatelně využitelný pro libovolnou aplikaci využívající 3D 

grafický výstup. 

Pro věrohodně vypadající chování a vzájemnou interakci pohyblivých těles ve virtuální scéně 

je nezbytné provádět výpočet jejich zrychlení, rychlostí a poloh dle základních zákonů 

Newtonovské dynamiky a rovněž správně detekovat a řešit jejich kolize. Za tímto účelem je 

do systému integrován fyzikální engine Havok [5]. 

Definice virtuální scény obsahuje světla, kamery a především entity (objekty) scény. Entity 

různých typů jsou vytvářeny principem kompozice z jednotlivých komponent, přičemž mezi 

základní komponenty patří: vizuální komponent (pro viditelné vykreslované objekty), fyzický 

komponent (pro objekty využívající simulaci dynamiky a/nebo kolizí pomocí systému Havok) 

a transformační komponent (pro objekty mající ve scéně své umístění). 

 

Obr. 4-1 Výrazně zjednodušená struktura jádra grafického engine RoboEngine 
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5. Simulace mobilních robotů 

Vytvoření vlastního simulátoru mobilních robotů je jedním z hlavních cílů této disertační 

práce. Požadavky kladené na simulaci lze rozdělit do dvou velkých skupin: 

 fyzika pohybu (jízdní vlastnosti, chování na různém terénu, stabilita, schopnost 

vyhýbání se různým překážkám, poloměr zatáčení a ovladatelnost obecně, rychlost, 

výkon…), 

 navigace (schopnost řízení robotu operátorem pouze s pomocí zpětné vazby 

z kamerového a senzorického subsystému, ověření potřebného množství, umístění a 

typu kamer, přínosnost stereovize…). 

Simulační software pro mobilní roboty je postaven na obecně použitelném kódu RoboEngine 

a dále jej doplňuje o několik subsystémů specifických pro tuto konkrétní aplikaci. Výsledný 

produkt byl nazván RoboSim. 

 

Obr. 5-1 Zjednodušená struktura aplikace RoboSim 

5.1 Simulace kinematiky a dynamiky pohybu 

Komplexní simulace Newtonovy fyziky mobilního robotu je dosaženo správným využitím 

RoboEngine, který v sobě zahrnuje výkonný fyzikální engine Havok. Mobilní robot je nutno 

rozdělit na jednotlivé části a každou z těchto částí definovat jako samostatnou entitu s vhodně 

nastavenými fyzikálními vlastnostmi. Entity jsou poté spojeny fyzikálními vazbami a 

případně doplněny o fyzikální akce (pohony).  

5.2 Flexibilní definice scény 

Jedním z hlavních požadavků na výsledný simulátor mobilních robotů je jeho univerzálnost, 

tedy možnost definovat kdykoliv nejen nové roboty, ale i celé testovací scény. RoboEngine 

zajišťuje dostatečnou podporu pro obecné scény s libovolným množstvím entit různých typů; 

pro uložení definice scény (robotu a prostředí) do souboru pro pozdější použití byl vyvinut 

vlastní velmi jednoduchý a úsporný značkovací jazyk specializovaný na dané použití. 

Pomocí tohoto jazyka lze specifikovat: 

 jednotlivé entity (objekty) scény včetně vzhledu pro vykreslování a fyzikálních 

vlastností pro simulaci dynamiky, 

 vazby mezi entitami, pohony entit, 

ApplicationCore

RoboSim
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*
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 vlastnosti scény, 

 vlastnosti a chování mobilního robotu, mimo jiné: 

o ovladače robotu (způsob řízení robotu uživatelem), 

o kamery robotu, 

o senzory robotu. 

Příklad zápisu entity (objekt ve tvaru válce) a definice robotu: 

 entity "ukazkova" { 

  mesh:   cylinder("valec1", 0.065, 0, 0,    0.0825,   20) 

  material:    0.8, 0.5, 0.5,    1.0,     50.0 

  position:  -0.175, 0.0, 0.270 

  shape:       cylinder(0.065, 0, 0,    0.0825) 

  mass:        1 

  friction:    2.0 

 } 

  

 robot "ukazkovyRobot" { 

  chassis:      "entity_chassis" 

  pivot:        0, -0.520, 0 

  controller1:  motor("wheelLeft", 1, 1.0) 

  controller2:  motor("wheelRight", 2, 1.0) 

  camera1:      "camera_L", 45D, 800x600 

  camera2:      "camera_R", 45D, 800x600 

  stereoCamera: 1, 2 

  sensor1:      linear("sensor1", 0.2, 1.5, 0.01)  

 } 

Obr. 5-2 Ukázka zvolené syntaxe pro flexibilní definici scény  

5.3 Způsob řízení mobilního robotu 

Aplikace využívá knihovny DirectInput a Xinput pro čtení dat z pákových ovladačů (joystick, 

gamepad…). Hlavním prostředkem pro ovládání pohybu mobilního robotu jsou analogové 

osy. Každý ovladač obsahuje několik těchto os, přičemž jejich rozmístění se liší u každého 

výrobce hardware. RoboSim proto definuje obecné osy očíslované 0 až 9. 

Pro umožnění flexibilního způsobu řízení mobilního robotu je nezbytné provést přiřazení 

těchto obecných os konkrétním akcím a vazbám ve scéně. RoboSim zavádí speciální objekty 

zvané ovladače (controllers), z nichž každý je určen ke specifickému způsobu ovládání 

příslušného prvku. 

5.4 Simulace kamerového subsystému 

Simulační systém umožňuje vybavit robot libovolným množstvím virtuálních kamer, které 

poté lze použít ke sledování okolí robotu. Každá kamera má ve scéně svou polohu a natočení 

a dále je určena základními parametry (úhel záběru a rozlišení). 
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5.4.1 Simulace hloubky ostrosti 

Jev hloubky ostrosti typický pro reálné kamery může velmi ovlivnit schopnost operátora 

navigovat se ve složitém prostředí pouze pomocí kamer, proto je žádané, aby byly hloubka 

ostrosti a automatické zaostřování v aplikaci simulovány. 

Proces napodobení hloubky ostrosti zahrnuje následující kroky [4]: 

 určení zaostřené vzdálenosti (typicky na bod ve středu obrazu), 

 výpočet míry rozostření pro všechny objekty, 

 aplikace rozmazání s proměnlivou silou dle míry rozostření. 

RoboSim používá pro určení vzdálenosti zaostření pomyslný paprsek vyslaný v optické ose 

kamery, čímž je zjištěna vzdálenost k příslušnému bodu nejbližšího objektu ve scéně. Míra 

rozostření všech bodů obrazu je pak dána jejich vzdáleností od kamery relativně k hloubce 

zaostření. Pro efekt rozmazání je vytvořen speciální pixel shader. 

 

Obr. 5-3 Hloubka ostrosti (vlevo zaostřeno na paletu, vpravo na domek v dálce) 

5.4.2 Stereoskopické vidění 

Pro aktivaci stereoskopického pohledu na scénu musí robot obsahovat dvě vhodně 

konfigurované kamery. 

Zprostředkování prostorového vjemu 

Je mnoho způsobů, jak uživateli aplikace neboli operátorovi virtuálního mobilního robotu 

zprostředkovat prostorový vjem způsobený kombinací obrazů ze dvou kamer – většinou se 

jedná o různé typy 3D brýlí nebo přileb, případně i v kombinaci se speciálním monitorem. 

RoboSim poskytuje následující možnosti: 

 Anaglyf – rozložení obrazů pro pravé a levé oko na barevné složky a následná filtrace 

pomocí pasivních brýlí s barevnými sklíčky [17]. 

 Řádkové proložení obrazů – oba obrazy jsou vykresleny přes sebe, liché řádky pro 

levé oko a sudé řádky pro pravé oko, elektronika brýlí pak obraz správně přečte a 

rozdělí. 
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 Střídání obrazů – jsou vykreslovány vždy samostatné obrazy pro jednotlivé oči a 

dochází k jejich střídání pevně danou frekvencí – liché snímky pro levé a sudé snímky 

pro pravé oko.  

 

Obr. 5-4 Stereoskopický pohled z robotu s využitím techniky anaglyf „red-cyan“ 

Zaměření pohledu 

Lidské oční bulvy se při pozorování určitého bodu natáčejí pomocí svalů tak, aby byl bod 

promítán v obou očích do středu sítnice. Při vytváření prostorového vjemu pomocí kamer a 

počítačového zobrazení je žádané tento fenomén napodobit a docílit umístění pozorovaného 

bodu do středu obou obrazů [13].  

V praxi je řešení prováděno většinou buď natáčením kamer na cíl pohledu (podobně jako u 

očí), nebo úpravou obrazů kamer (horizontální posun tak, aby cíl pohledu byl uprostřed). 

RoboSim umožňuje simulaci obou těchto metod. 

5.5 Simulace senzorického subsystému 

Simulace alespoň základních typů snímačů vzdáleností je okrajovým cílem disertační práce. 

Výsledné řešení je proto relativně jednoduché – na jeho základech lze však vystavět mnohem 

komplexnější systém. V současné verzi jsou poskytnuty dva typy senzorů: lineární (měří 

vzdálenost v přímce k jednomu bodu překážky – simulace senzorů typu IR apod.) a kuželový 

(měří vzdálenosti v kuželu a vrací nejmenší nalezenou hodnotu – simulace ultrazvukových 

senzorů apod.). 

Umístění senzorů na mobilním robotu i jejich parametry lze definovat flexibilně pomocí výše 

zmíněného značkovacího jazyka. Je možno přidat i šum pro lepší napodobení chování 

reálných senzorů, protože virtuální senzor by jinak poskytoval naprosto přesné ideální 

hodnoty. 

5.5.1 Zobrazení naměřených vzdáleností 

Aplikace poskytuje i jednoduchý konfigurovatelný způsob vizualizace zjištěných vzdáleností 

k překážkám, aby tyto údaje mohly pomáhat operátorovi v navigaci robotu. Znázornění 
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vzdálenosti je provedeno pomocí sloupce s jezdcem označujícím překážku svou polohou a 

barvou.  

 

Obr. 5-5 Vizualizace paprsků snímačů a způsob zobrazení naměřených vzdáleností 

5.6 Realistická testovací prostředí 

Kromě možnosti definování celých nových prostředí nabízí RoboSim i trojici předem 

připravených scén pokrývajících různé podmínky možných nasazení mobilních robotů. Pro 

poskytnutí co nejvěrohodnějšího dojmu virtuální reality, zejména při simulaci pohledu 

z kamer mobilního robotu, jsou testovací prostředí vytvořena rovněž s důrazem na vizuální 

kvalitu a detaily a využívají některé pokročilé metody pro dosažení realističtější 3D grafiky. 

5.6.1 Připravené scény 

Rodinný dům 

Interiéru rodinného domu je vhodný pro simulace nasazení menších mobilních robotů ve 

stísněných prostorách. Model rodinného domu obsahuje velkou vstupní halu spojenou 

s kuchyní a obývacím pokojem, 4 menší pokoje a 3 koupelny. Všechny pokoje jsou vybaveny 

nábytkem, přičemž některé objekty (především židle a stoly) jsou pohyblivé a mají plnou 

simulaci dynamiky. Mezi pokoji jsou dveře simulované včetně pantů. 

Testovací laboratoř 

Toto prostředí není založeno na reálné předloze, bylo vytvořeno speciálně za účelem testování 

pohybu mobilních robotů v různých situacích. Součástí scény jsou například: 

 dveřní otvory (zárubně) a chodby o různých šířkách, 

 nakloněné roviny s různými úhly, 

 schodiště, 

 překážky v podobě prahů a prohlubní o velkém rozsahu rozměrů. 



 22 

Venkovní prostředí 

Venkovní scéna nabízí především možnost ověření jízdy robotu na nerovném terénu a 

navigaci ve velkých otevřených prostorech. Jedná se o zdí ohraničený travnatý a skalnatý 

terén 25 x 20 metrů s  přírodně tvarovanými kopci a prohlubněmi, jednoduchým dřevěným 

zahradním domkem, dřevěným altánkem a můstkem přes příkop. Scéna obsahuje i velké 

množství volných pohyblivých objektů a překážek (židle, stoly, barely, palety, dřevěné desky, 

krabice kameny, pařezy…).  

 

Obr. 5-6 Vybrané dílčí pohledy na jednotlivá testovací prostředí 

5.6.2 Dosažení realističtější 3D grafiky 

Běžná 3D grafika používaná ve většině existujících simulačních a CAD systémů využívá 

většinou pouze jednoduché osvětlení, případně i textury povrchu. Výsledkem pak jsou 

jednolité barevné plochy a opakující se textury, což neposkytuje operátorovi dostatečně věrný 

obraz v případě testování navigace pomocí kamerového subsystému a výsledek testování tím 

může být zkreslený – operátor se ve virtuálním prostředí orientuje výrazně hůř než ve 

skutečnosti.  

RoboSim proto využívá některé pokročilejší techniky umožňující vytvoření realističtější 

grafiky: 

 Stíny – použita je technika shadow mapping [11], implementovány jsou i různé 

metody vyhlazování výsledných stínů. 

 Světelná mapa – využívá texturu pro uchování informací o detailním osvětlení scény. 

 Kombinace více textur – u venkovního terénu vytváří detailní a zároveň různorodý 

vzhled terénu, zdí atd. 

5.7 Uživatelské rozhraní 

5.7.1 Dialogový systém pro tvorbu robotů 

Pomocí textových souborů se zmíněným speciálním formátem je možno definovat téměř 

libovolně složitý mobilní robot a lze zároveň docílit i jeho realistického vzhledu. Tento proces 

však vyžaduje určitý čas a zkušenosti. Pro rychlé vytvoření jednoduchého mobilního robotu 

kvůli ověření základních vlastností byl proto vytvořen dialogový systém umožňující 

vygenerování struktury základních typů robotů. 
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Dialogový systém je samostatná aplikace, která po provedení všech požadovaných voleb 

dokáže sama spustit hlavní simulační systém.  

 

Obr. 5-7 Okno aplikace dialogového systému 

Okno aplikace se skládá z následujících částí: 

 Výběr virtuálního prostředí – k dispozici jsou všechna tři předpřipravená prostředí a 

rovněž možnost načíst textový soubor s definicí jiné libovolné scény. 

 Výběr mobilního robotu – k dispozici jsou 4 vzorové mobilní roboty, možnost 

vytvoření robotu ze šablony pomocí editoru a možnost načtení textového souboru 

s definicí robotu. 

 Editační ovládací prvky – pro definici robotu ze šablony, viz dále. 

 Textové pole s kódem definice robotu. 

Sada editačních ovládacích prvků v levé dolní části okna umožňuje rychlou tvorbu 

jednoduchých mobilních robotů založených na následujících připravených šablonách: 

 4kolový robot se smykovým řízením, 

 6kolový robot se smykovým řízením, 

 4kolový robot se zatáčením předními koly dle Ackermannova principu, 

 3kolový robot se smykovým řízením (jedno opěrné kolo). 
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Obr. 5-8 Ukázky možných podob robotů vygenerovaných dle jednotlivých šablon 

Pomocí ovládacích prvků lze specifikovat základní rozměry a fyzikální vlastnosti komponent 

robotu, vlastnosti pohonů kol, ovladače robotu a kamery (primární kamera může být 

stereovizní a/nebo polohovatelná). 

5.7.2 Okno simulačního systému 

Okno aplikace vykresluje vždy pohled z primární kamery (přes celou plochu okna) a volitelně 

i ze sekundární kamery (v malém průhledném obdélníku vpravo nahoře, možno zvětšit). 

Primární pohled může být buď z kamery robotu, nebo může jít o kameru sledující robot shora. 

Tuto kameru lze ovládat pomocí myši. Mezi jednotlivými kamerami robotu lze libovolně 

přepínat. 

 

Obr. 5-9 Okno aplikace simulačního systému 

5.8 Praktické ověření 

Pro porovnání simulace s realitou byly vytvořeny virtuální modely několika skutečných 

robotů Katedry robototechniky. Vlastnosti všech pohonů a vazeb robotů byly nastaveny tak, 

aby kinematika jízdy odpovídala co nejlépe realitě – poloměr zatáčení, rychlost apod.  

Simulace dynamiky v reálném čase prováděná systémem Havok je sice poměrně realistická, 

ale v žádném případě ne naprosto fyzikálně přesná, což je dáno nezbytnými zjednodušeními 

pro umožnění dostatečné rychlosti výpočtu. Zásadním zjednodušením přímo se týkajícím 

kolových mobilních robotů je nahrazení simulace měkké gumy kol (či dokonce pneumatiky 

plněné vzduchem) ideálně tuhým tělesem. Rovněž není možné přesně simulovat vzorek kol, 

takže případný tvarový styk kola s překážkou je nahrazen pouze třením válce o překážku. 
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Obr. 5-10 Simulované modely robotů Venca, Hercules, Aegis 1 a Aegis 2 

Chování robotů přesto vykazuje společné znaky s realitou. Například model robotu Venca 

přesně vystihuje skutečný problém robotu spočívající ve velkém rozvoru kol, nízké světlé 

výšce a pohonu pouze zadních kol – robot se v simulaci i ve skutečnosti zasekává i na nízkých 

hrbolech a prazích.  

 

Obr. 5-11 Uvíznutí robotu Venca na příčných nerovnostech 

Manévrovací schopnosti virtuálního robotu Venca jsou rovněž podobně špatné jako v reálu. 

Díky simulaci mohlo být provedeno detailnější testování a bylo tak například zjištěno, že 

tento robot o šířce 410 mm neprojede zahnutou chodbou užší než 800 mm – a i při této šířce 

je nutno několikrát couvat.  

 

Obr. 5-12 Uvíznutí robotu Venca v chodbě 

Robot Aegis 2 byl odzkoušen i na jednoduchém testovacím polygonu vytvářejícím nerovný 

terén (ověření přesnosti fyzické simulace) a ve slalomu na rovné zemi (ověření simulace 

ovládání, jízdy a zatáčení). Tento polygon byl poté vytvořen ve virtuální realitě a pokus byl 
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zopakován. Po nastavení odpovídajících krouticích momentů pohonů a tření kol bylo 

dosaženo velmi podobného chování, i časy průjezdu odpovídají. 

 

 

Obr. 5-13 Robot Aegis 2 na překážkách ve skutečnosti a v simulaci 

 

6. Přehled výsledků 

6.1 Asistence operátorovi 

V rámci syntézy grafického prostředí operátora byly teoreticky navrženy a poté i na 

existujících robotech prakticky implementovány a odzkoušeny komplexní obrazovky 

operátorských aplikací řídicích systémů využívající některé způsoby aplikace rozšířené 

(augmentované) reality pro doplnění obrazu kamerového subsystému robotu o dodatečné 

grafické informace, konkrétně: 

 Vizualizace dat laserového skeneru – zvýraznění překážek kolem robotu přímo 

v pohledu kamery, s využitím barevného kódování vzdálenosti (a tudíž nebezpečnosti) 

překážky a uvedením číselných hodnot vzdáleností k význačným bodům. 

 Znázornění jízdní dráhy mobilního robotu – v pohledu kamery jsou vytvořeny pásy 

naznačující dráhu kol robotu při následné jízdě, včetně reakce na případné zatáčení. 

 Vizualizace dat jiných typů snímačů – jednoduché znázornění vzdálenosti k překážce 

detekované senzorem IR, ultrazvukovým, laserovým atd. 
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Výsledné zobrazení má operátor neustále přehledně k dispozici a nemusí směřovat svou 

pozornost tak často mimo obraz kamery. Vlastní obraz však není nevhodně narušen, doplněné 

objekty se zdají být součástí skutečného světla a zároveň mají velkou míru průhlednosti. Jako 

velmi praktická se ukázala kombinace vykreslení jízdní dráhy robotu a vizualizace dat 

laserového skeneru, neboť tak může operátor velmi snadno, rychle a přesně zjistit, zda robot 

daným zúženým místem bezpečně projede. Bez této funkce je velmi obtížné odhadnout šířku 

robotu, což může vést k prodloužení času jízdy nezbytným zkoušením, nebo dokonce až 

k poškození robotu či okolních objektů. 

Kromě rozšířené reality je využita i čistě virtuální realita, spočívající ve vykreslení 

interaktivního 3D modelu mobilního robotu. Tato technika je vhodná zejména u robotů 

s manipulační nadstavbou, protože umožňuje operátorovi mít přehled o aktuální poloze 

ramene. Řídicí systém robotu Hercules je tímto zobrazením vybaven již delší dobu a při 

mnoha prezentačních akcích katedry (včetně účasti na akci Dny NATO) byly prokázány jeho 

výhody. V případě využití laserového skeneru je virtuální model robotu zasazen do 

zjednodušené 3D podoby scény rekonstruované čistě z dat skeneru. Operátor tak má lepší 

přehled o překážkách v celém okolí robotu, nejen v úhlu pohledu kamer. 

Vizualizace překážek má své uplatnění i v případě ztráty obrazu kamer, například pokud 

využívá kamerový systém samostatný komunikační kanál s menším dosahem, nebo při 

pohybu ve tmě či zakouřeném prostředí. Je-li laserový skener stále aktivní, může operátor 

vyvést robot z nebezpečné situace pouze za pomocí 3D vizualizace robotu a jeho okolí. 

6.2 Simulace mobilních robotů 

Ve druhé části práce byl vytvořen simulační systém umožňující testování modelů mobilních 

robotů ve virtuálním prostředí. Kvůli náročnosti grafického software tohoto typu bylo 

nejdříve nutno vytvořit poměrně výkonné aplikační jádro (engine) zajišťující všechny 

grafické operace, správu virtuální scény a nejrůznější optimalizace procesu vykreslování. 

Výsledný engine je obecně použitelný a může sloužit jako základ prakticky libovolné grafické 

aplikace, včetně počítačové hry. 

Vlastní simulační systém umožňuje: 

 Simulaci kinematiky a dynamiky mobilního robotu v terénu včetně interakce 

s okolními předměty, simulovány jsou i základní typy pohonů. 

 Flexibilní definici kolových podvozků – systém je velmi univerzální a nijak zásadně 

neomezuje výslednou podobu virtuální scény ani mobilního robotu. Simulace tak není 

omezena pouze na běžné typy kolových podvozků mobilních robotů, můžou být 

definovány podvozky s libovolným počtem a umístěním kol a teoreticky je možno 

vytvořit i plazivé, kráčející nebo kombinované roboty. 

 Simulaci kamerového subsystému mobilních robotů – pohled na virtuální scénu je 

vytvářen stejným způsobem jako u skutečné kamery. Je tak možno najít vhodné 

umístění kamer ještě před detailním rozpracováním návrhu konstrukce. Simulační 

systém rovněž může sloužit jako jednoduchý způsob ověření přínosu 

stereoskopického zobrazení. Zde bylo například zjištěno, že různé metody 
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soustředění obou kamer na společný bod zájmu, které jsou poměrně náročné na 

praktickou implementaci, ve skutečnosti nejsou pro dosažení prostorového vjemu 

nezbytné a dokonce se oči mohou neustálým posunem obrazů dříve unavit. 

Automatické soustředění kamer navíc bere v úvahu střed obrazu, zatímco operátor se 

může na obrazovce dívat do různých míst. 

 Simulaci základních typů senzorů včetně vizualizace naměřených vzdáleností 

překážek, možnost rozšíření o další senzory. 

 Snadnou tvorbu nových mobilních robotů – základní jednoduché typy mobilních 

robotů lze vytvořit a nastavit pomocí přehledného dialogového systému a ihned 

odzkoušet ve virtuálním prostředí. Při požadavku na vytvoření složitějšího robotu je 

nutno zadat jeho definici pomocí speciálního jednoduchého značkovacího jazyka, kde 

však nejsou vyžadovány žádné znalosti programování. Stejná syntaxe je použita i pro 

tvorbu virtuálních testovacích prostředí. 

Systém se v porovnání s jinými podobnými produkty vyznačuje dále i následujícími 

vlastnostmi: 

 Jednoduché spouštění a unifikovaná struktura – simulační systém na většině 

počítačových sestav nevyžaduje instalaci, u některých operačních systémů je instalace 

potřeba pouze kvůli podpůrným knihovnám souvisejícím s DirectX. Simulátor je 

možno spustit samostatně, případně využít dialogového systému, který je ale se 

simulátorem pevně svázán a není instalován zvlášť. 

 Pokročilá simulace kamerového subsystému, realistický obraz využívající některé 

náročnější grafické efekty pro věrohodný dojem z navigace robotu terénem, důraz je 

však kladen i na efektivitu a optimalizaci výsledného řešení, aby byly zachovány nízké 

požadavky na hardware. 

 Stejný způsob ovládání jako u skutečných mobilních robotů, navíc široce 

konfigurovatelný. 

Systém byl doplněn o trojici poměrně realistických virtuálních prostředí pokrývajících 

širokou škálu možných scénářů testování robotů.  

Praktickým ověřením bylo zjištěno, že simulace poskytuje přijatelně přesné výsledky. 

Nejedná se o fyzikálně naprosto přesné chování, neboť toho není v reálném čase možné 

dosáhnout. Pro přesné zjištění potřebného krouticího momentu motoru apod. je nutné stále 

využívat specializovaný profesionální software. Limitací systému je zejména omezení na tuhá 

tělesa – což přináší v určitých situacích znatelné rozdíly u simulace pneumatik kol mobilních 

robotů.  
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Abstract 

The thesis deals with possible applications of virtual reality in mobile robotics. Two main 

domains are mentioned – assistance to a human operator controlling a real mobile robot and 

simulation of a mobile robot in purely virtual environment. 

The first part proposes some methods of application of augmented reality to supplement a 

mobile robot camera picture with additional graphical elements in order to help the operator 

during navigation in unknown terrain. Specifically, it consists of a 3D model of map of 

obstacles created by a laser scanner and a visualization of driving path of the mobile robot. 

The purpose of the resulting display is to provide the operator with better overview of 

obstacle distances and passability of narrow areas. Afterwards, a way of displaying a virtual 

model of a mobile robot with manipulator arm is proposed, to ease manipulation tasks. All the 

described techniques are also practically tested on few existing mobile robots. 

The second part is concerned with the creation of a complex simulation system for 

verification of characteristics of virtual models of wheeled mobile robots. First, a universal 

application engine capable of complex 3D scenery rendering and real-time rigid body 

dynamics simulation is built. The actual simulator based on this engine allows flexible 

definition of kinematic structure and appearance of the mobile robot and virtual testing 

environment. Simulation covers driving abilities of the robot, camera subsystem including 

stereovision, sensory subsystem and controls. Stress is especially laid on realistic rendering of 

3D graphics in order to offer the operator an accurate experience when controlling a virtual 

mobile robot using only feedback from cameras. 

The simulation was verified by some tests made on virtual models of real mobile robots built 

by the Department of Robotics. Although the simulation is not fully accurate because of some 

unavoidable simplifications made by the physics engine, the behaviour of virtual models is 

very similar to the known behaviour of the real robots.  


