
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko - geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systému řízení 

Řízení humanoidního robota pomocí PC 

diplomová práce 

Autor: Vladimír Kohut 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Michal Řepka, Ph.D. 

Ostrava 2012 





Prohlášení 

- Celou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb – autorský zákon, zejména §35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 – školní 

dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§35 odst. 

3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední  knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové  

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o diplomové 

práci, umístěné v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo- diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem s VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mě 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 30.4.2012  Vladimír Kohut 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá popisem a řízením humanoidního robota, který je 

složen ze stavebnice společnosti Robotis. Popisuje vybraný senzor FlightCtr společnosti 

Mikrokopter použitý k zlepšení rovnováhy a detekci polohy robota. Nabízí možné 

algoritmy řešení udržování stojaté pozice na nakloněné i vodorovné podložce, detekce 

nestojaté pozice, detekce úmyslného vychylování stabilní pozice, udržování rovné chůze, a 

také algoritmy k zpřesnění hodnot senzoru. Navržené algoritmy využívá vytvořený 

program, který je vytvořen pomocí aplikace Microsoft Visual C++ verze 6.0 a komunikuje 

se senzorem FllightCtrl pomocí převodníku sériové linky MK-USB od společnosti 

Mikrokopter. S humanoidním robotem komunikuje pomocí převodníku USB2Dynamixel 

od společnosti Robotis. 

Klíčová slova: Microsoft Visual C++, programovací jazyk C, humanoidní robot, AX-12, 

WinAPI, USB2Dynamixel, SMPS2Dynamixel, MK-USB, FllightCtrl. 

Sumary 

This thesis deals with the description and management of humanoid robot, which is 

composed of a construction company Robotis. Describes the selected sensor FlightCtr 

Mikrokopter company used to improve balance and detect the location of the robot. It 

offers a possible solution algorithms maintain upright position on an inclined or horizontal 

mat nestojaté position detection, detection of intentional deflection stable position, 

maintaining straight walking, and refine algorithms for sensor values. The proposed 

algorithm uses created a program that is created using Microsoft Visual C version 6.0 and 

communicates with the sensor FllightCtrl converter serial line using the MK-USB from 

Mikrokopter. The humanoid robot communicates with the transmitter USB2Dynamixel 

from Robotis. 

Keywords: Microsoft Visual C + +, C programming language, a humanoid robot, AX-12, 

WinAPI, USB2Dynamixel, SMPS2Dynamixel, MK-USB, FllightCtrl. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

e(t) – regulační odchylka v čase t 

k – index periody 

PC – osobní počítač 

R – regulátor 

RS – regulovaná soustava 

S – senzor 

t – čas 

T – perioda 

u(t) – akční veličina v čase t 

v(t) – poruchová veličina v čase t 

w(t) – cíl řízení v čase t 

WinAPI – Windows aplication interface (aplikační rozhraní Windows) 

y(t) – řízená veličina v čase t 
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1 Úvod 

V současné době se stále více rozvíjí robotika. Lidský faktor je nahrazován roboty 

nejrůznějších tvarů, velikostí a provedení. Vznikají snahy o napodobování vzhledu 

a pohybových schopností člověka. U dřívějších robotů byly používaly převážně kola, pak 

se začaly používat i nohy. Nejprve byli používáni roboti s větším počtem nohou, díky 

jejich dobré stabilitě. U dvounohých humanoidní robotů vznikají problémy s rovnováhu. 

Vhodnými senzory lze stabilizovat rovnováhu těchto robotů a zajistit jim nové možnosti 

uplatnění. 

Cílem diplomová práce je popis dvounohého humanoidního robota a využití 

vhodného senzoru k zlepšení rovnováhy a detekce jeho polohy, tvorba algoritmů 

a programu k řízení. Práce popisuje konstrukci a úpravy humanoidního robota složeného 

ze stavebnice společnosti Robotis. Zaměřuje se také senzor FlightCtrl od společnosti 

Mikrokopter, který je nutným doplňkem k zlepšení stability robota a detekci jeho pozice. 

Dále se zabývá programovým řízením robota pomocí PC na základě hodnot senzoru. 

Humanoidní robot se skládá z pohonných jednotek AX-12, jenž mu umožňují 

pohyb. Pohonné jednotky jsou řízeny pomocí USB převodníku USB2Dynamixel 

dodávaného společností Robotis. Převodník komunikuje s pohonnými jednotkami 

na úrovni TTL logiky. Napájení robota zprostředkovává 12V stejnosměrný zdroj 

a převodník SMPS2Dynamixel rovněž od společnosti Robotis. Senzor FllightCtrl 

komunikuje s PC pomocí převodníku sériové linky MK-USB od společnosti Mikrokopter, 

který kromě komunikace zprostředkovává i napojení senzoru s PC portu USB. 

V této práci najdete popsané algoritmy použité ke stabilizaci a řízení pohybů 

robota. Jedná se o algoritmy k udržování stojaté pozice, detekce nestojaté pozice, detekce 

vychylování (považováno za útok) a udržování směru chůze. Pro použití těchto algoritmů 

jsem vytvořil program napsaný v jazyce C, jenž odesílá a přímá hodnoty z převodníků 

pohonných jednotek a senzoru. Oba převodníky vytvářejí v systémech Windows sériové 

linky, přes které program komunikuje se zařízeními. K vytvoření programu byla použita 

aplikace Microsoft Visual C++ verze 6.0 umožňující psaní v programovacích jazycích C 

a C++. Program využívá pro komunikaci se sériovými linkami rozhraní WinAPI. Toto 

rozhraní je součástí operačního systému Windows a zajišťuje komunikaci všech periferií 

počítače s aplikacemi. Pro přehledné a snadné ovládání využívá program dialogová okna. 
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2 Typ řízení 

Pro řízení humanoidního robota se používá diskrétní řízení (také tzv. nespojité 

řízení, počítačové řízení). 

Diskrétní regulační obvod je takový obvod, ve kterém alespoň jedna veličina má 

tvar posloupnosti diskrétních hodnot vytvářených např. v časově ekvidistantních 

okamžicích. Obvykle si představujeme, že diskrétní regulační obvod využívá k výpočtu 

akční veličiny číslicový počítač, což vždy nemusí platit [1]. 

V případě řízení použitého u našeho humanoidního robota se jedná o programové 

vnitřní řízení. Programové, protože řídící signály se vytvářejí v závislosti na čase pomocí 

časových spínačů a vnitřní, protože řídící signály závisejí na skutečných stavech řízeného 

zařízení [1]. 

 

Obr. 1 Blokové schéma obvodu programového řízení 

Cílem řízení (w) je stabilní poloha. Regulátorem (R) je počítačové program 

vypočítávající akční veličinu (u), což je pro nás nová stabilní poloho vypočítaná na základě 

cíle řízení (w) a regulační odchylky (e). Akční veličina (u) působí přes rozhraní sériové 

linky, realizované USB převodníkem, na regulovanou soustavu (RS). RS je samotný 

humanoidní robot představující seskupení všech dvaceti pohonných jednotek. Vlivem 

poruchové veličiny (v) působící na RS, dochází ke změně  řízené veličiny (y), což 

zaznamená senzor (S) ve zpětné vazbě. 

Humanoid PC 
v(t) 

y(t) u(t) e(t) w(t) 
R RS 

S 
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3 Popis humanoidního robota 

Humanoidní robot je složen ze stavebnice firmy Robotis. Jedná se o stavebnici typu 

bioloid comprehensive kit. Tento humanoidní robot vychází z původního konceptu 

stavebnice na stavbu humanoida, ale byl upraven podle pokročilejší stavebnice bioloid 

premium kit opět od firmy Robotis. Obě stavebnice používají stejných pohonných jednotek 

AX-12, ale liší se řídící jednotkou, baterií a některými montážními díly, kterými jsou 

pohonné jednotky spojeny. Pokročilejší stavebnice bioloid premium kit obsahuje návrhy 

dokonce na tři typy humanoida označované A, B a C. Stavebnici bioloid comprehensive kit 

se nejvíce podobá typ C, protože je složen ze stejného počtu pohonných jednotek, jenž 

mají prakticky totožné polohové rozmístění. 

Každá z těchto stavebnice má vytvořené základní pohyby. Předefinované pohyby se 

u těchto dvou stavebnic výrazně liší. Mezi hlavní rozdíly patří lepší stabilita a menší 

hmotnost pokročilejší stavebnice bioloid premium kit. Díky tomu může humanoid typu A 

provádět pohyby v mezích, kdy humanoid stavebnice bioloid comprehensive kit je již 

nestabilní a dochází k jeho pádu. Pohyby pokročilejší stavebnice bioloid premium kit jsou 

inovované o určitá zlepšení, jedná se např. o chůzi v mírném potřebu, čímž humanoid získá 

větší stabilitu a chůze se stává efektivnější. Díky tomu je humanoidovi typu A schopen 

chůze na různém povrchu např. koberec nebo kachličky. Na takovém povrchu dochází 

k podkluzování nohou humanoida, proto není chůze tak efektivní jako na např. drsné desce 

stolu. Přesto se humanoid typu A dokáže pohybovat i na povrchu, na kterém se humanoid 

starší stavebnice (bioloid comprehensive kit) již pohybovat nedokáže. Pohyby humanoida 

typu A (novější stavebnice) bylo možné s menší úpravou použít pro můj návrh 

humanoidního robota složeného ze starší stavebnice bioloid comprehensive kit, když jsem 

odstranil řídící jednotku a baterii. 

Humanoidní robot navržený v této prácí je složen z dvaceti samostatných 

pohonných jednotek typu AX-12. Pohonné jednotky slouží k pohybu robota a jsou 

paralelně napojeny na jednu linku TTL logiky na USB převodníku, jenž umožňuje 

paralelní napojení až 254 pohonných jednotek. Na tuto linku se připojuje i stejnosměrné 

napájení 9,6V, které zprostředkovává převodník z elektrické sítě 220V (viz kapitola 

komunikace humanoida). Pohonné jednotky (pohony) fungují samostatně a liší se svým ID 

číslem (Obr. 2). ID číslo lze nastavit pomocí software dodávaného přímo od výrobce. 
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Obr. 2 Rozmístění ID čísel jednotlivých pohonných jednotek 

Můj sestrojený humanoidní robot dodržuje rozmístění ID čísel pohonných jednotek 

podle návodu na sestrojení humanoida ze stavebnice bioloid comprehensive kit. 

Od původního konceptu se odlišuje přidáním dvou pohonech jednotek v lokti obou rukou s 

ID čísly 19 a 20. Dané rozmístění a označení jednotlivých pohonných jednotek je pro další 

práci velmi důležité (viz. Obr. 2). 

Do trupu humanoidního robota byl přidán senzor flight control od firmy 

MikroKopter. Flight control poskytuje zpětnou vazbu při měření náklonu humanoidního 

robota v ose x, y a otočení v ose z (viz. Obr. 2). 

3.1 Pohonné jednotky AX-12 

Pohonné jednotky AX-12 nabízejí možnost pohybu pro nejrůznější zařízení. 

Používají se při skládaní mnohá druhů robotů, jenž pro pohyb využívají kola (rotačního 

1 5 6 
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13 14 

2 
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19 

pravá ruka levá ruka 
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pohybu) nebo nohy (posuvného pohybu). Uvedené pohonné jednotky v sobě integrují 

pohon, převodovku, řídicí jednotku a měřící člen pro snadné připojení a ovládání. Ovládání 

probíhá po jednosměrné lince TTL logiky, na kterou jsou pohonné jednotky paralelně 

připojeny. Každá pohonná jednotka obsahuje dva konektory (Obr. 3). Jeden konektor pro 

připojení na linku TTL logiky a druhý pro připojení další pohonné jednotky, což poskytuje 

možnost propojovat jednotlivé pohonné jednotky mezi sebou a minimalizovat tak množství 

potřebných vodičů. Pro správnou komunikaci je nutné každé pohonné jednotce zadat její 

ID (identické) číslo, tím se bude odlišovat od ostatních. Pohonné jednotky mohou nabývat 

ID čísel v rozmezí 0 až 253 [2]. 

 

Obr. 3 Pohonná jednotka AX-12 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Pohonné jednotky mají dva módy pohybu. Mód rotační s rozsahem 360 stupňů 

a mód kontrolní s rozsahem 0 až 300 stupňů (Obr. 4). Rotační i kontrolní mód nabízí až 

1024 rychlostí pohybu. Kontrolní mód umožňuje přechod (nastavení) na přesně danou 

pozici a její kontrolu (udržování této pozice). Hodnota nastavující danou pozici není 

ve stupních, ale v rozmezí 0 až 1023, takže jedna jednotka představuje přibližně 0,29 
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stupňů. Pohonné jednotky mají rozlišovací schopnost jen 0,35 stupňů a mohou být využity 

pro nastavení rozsahu, na něž budou reagovat změnou pozice (viz. kapitola 3.4) [2]. 

Pohonné jednotky AX-12 obsahují červeně svítící led diodu, jenž se rozsvítí 

v případě chyby nebo poškození. Komunikace je poloduplexní asynchronní sériová (8bit, 

1stop, žádná parita) s možnou rychlostí 7343bps ~ 1 Mbps. Při řízení humanoidního robota 

se v této práci využívá jen maximální rychlosti 1 Mbps. 

 

Obr. 4 Reakční úhel pohonné jednotky AX-12 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Všechna nastavení pohonných jednotek včetně přenosové rychlosti linky TTL 

logiky (v baudech) lze provést pomocí software (RoboPlus verze 1.0.23.0 - viz přílohy na 

CD \Program\ RoboPlus(v1.0.23.0).exe) dodávaného od výrobce (Robotis). 

3.2 Úpravy konstrukce humanoidního robota 

Původní koncept humanoida ze stavebnice bioloid comprehensive kit byl upraven 

podle pokročilejšího humanoida typu A složeného ze stavebnice bioloid premium kit. 

Upravené jsou pozice chodidel a natočení pohonných jednotek 7 a 8 v pase humanoidního 

robota. 
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Chodidla (plocha kterou se robot dotýká podložky) byla před úpravou uchycena na 

nohu tak, že směřovala do stran a nebyla tolik vystouplá dopředu. To mělo mít za následek 

větší stabilitu. Po úpravě chodidla směřují více dopředu a do stran jsou vycentrovaná. 

Chodidla se upravovala, aby napodobila lidskou chůzi a vzhledově se podobala lidským 

chodidlům. 

Pohyblivá část každé pohonné jednotky je uchycena k další pomocí čtyř šroubů 

kruhově umístěných. Pokud nechceme zbytečně měnit poziční hodnoty pohonných 

jednotek 7 a 8, tak musíme změnit o 45 stupňů uchycení nohou na pohyblivé části těchto 

jednotek. Na pohybovou jednotku 7 se uchytí pravá noha vytočena o 45 stupňů doprava 

a na pohybovou jednotku 8 levá noha vytočena o 45 stupňů doleva. Rozdíl byl i v místě 

uchycení nohou, došlo k posunutí o 20 mm dopředu (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Upravené uchycení nohou k trupu humanoidního robota 

Další úpravy konstrukce již nevyplývají s humanoida typu A . Jedná se o úpravy 

rukou a trupu. Do trupu se zabudoval senzor MikroKopter.  

Senzor byl umístěn do obdélníkového dílu stavebnice, dříve určeného pro umístění 

řídící jednotky při konstrukci jiných modelů než humanoida. Tento díl stavebnice 

(krabička) poskytuje senzoru ochranu při pádech a chrání jej před případným 

mechanickým poškození. Krabička se senzorem je mechanicky připojena na nepohyblivou 

část pohonných jednotek 7 a 8. Na vrchní část krabičky se připevní hruť, která byla dříve 

připevněna na pohonné jednotky 7 a 8. Tímto se trub humanoidního robota prodloužil, což 
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mělo za následek nefunkčnost určitých pohybů např. zvednutí při pádu. Kvůli prodloužení 

trupu musely být prodlouženy i ruce, protože robot se při zvedání o ně opírá. 

Prodloužení rukou bylo provedeno přidáním pohonné jednotky do každé z nich 

(Obr. 2), což mělo za následek i rozšíření pohybových schopností humanoidního robota. 

Nová pohonná jednotka s ID 19 se napojila mezi pohonné jednotky s ID 3 a 5 (pravá ruka). 

Pohonná jednotka s ID 20 se napojila mezi pohonné jednotky s ID 4 a 6 (levá ruka). Toto 

rozšíření má napodobit pohybové schopnosti lidské ruky v lokti. V základní pozici (ruce 

podél těla) jsou pohonné jednotky s ID 19 a 20 ve svých středových pohybových úhlech 

(150 stupňů – hodnota 512). Ohýbáním v lokti se hodnota pohonné jednotky s ID 19 

zvyšuje (pravá ruka) a hodnota pohonné jednotky s ID 20 snižuje (levá ruka). 

3.3 Komunikace humanoidního robota s PC 

Jelikož řídící jednotka CM5 neumožňovala přímé řízení všech pohonných jednotek 

v reálném čase počítače, tak byla komunikace pohonných jednotek s PC nahrazena USB 

převodníkem USB2Dynamixel firmy Robotis. 

 

 

Obr. 6 Komunikace PC s pohonnými jednotkami přes USB2Dynamixel [3] 

 

Tento USB převodník (Obr. 6) komunikuje s pohonnými jednotkami AX-12 na 

úrovni TTL logiky. Převodník komunikuje s PC po sběrnici USB a v systémech Windows 

vytváří s příslušným ovladačem virtuální sériovou linku COM. S tou komunikuje program 

rychlosti 1 000 000 baudů (1 baud = 1 bit/s) s parametry 8 data bitů, bez parity a jedním 

stop bitem. Převodník neposkytuje pohonným jednotkám napájení, což se řeší pomocí 

externího zdroje. 
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Obr. 7 Převodník USB2Dynamixel [3] 

 

USB převodník umožňuje kromě komunikace TTL logiky také komunikaci po RS-

485 a RS-232. Pro přepnutí typu komunikace je převodník vybaven mechanickým 

přepínačem (Obr. 7). Pro každý druh komunikace má převodník příslušný konektor. U RS-

232 využívá převodník klasický konektor sériové linky a u RS-485 čtyř pinový konektor 

pro pohonné jednotky série DX a RX. U komunikaci TTL logiky tři pinový konektor, který 

se používá pro pohonné jednotky série AX. 
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Obr. 8 Napájecí převodník SMPS2Dynamixel pro pohonné jednotky 

Pro napájení pohonných jednotek se do okruhu TTL logiky připojí vystup 

napájecího převodníku SMPS2Dynamixel firmy Robotis. Ten převádí napětí 12V 

stejnosměrného napájecího zdroje na stejnosměrné napětí 9,6V. Připojení se provádí přes 3 

pinový konektor pro pohonné jednotky série AX [3]. 

Pro nastavení pozic pohonných jednotek se využívá hromadný příkaz, který je 

řadou bajtů odeslaných na danou sériovou linku. Tyto bajty obsahují jednotlivé ID 

pohonných jednotek, pozice a rychlosti pro určené jednotky.  

3.4 Mezní hodnoty pohonných jednotek 

Není vhodné, aby všechny pohonné jednotky zaujímaly polohy od 0 do 1023, neboť 

v určitých hodnotách jim v tom braní další pohonné jednotky nebo jiné části humanoidního 

robota. V případě nastavení takovéto hodnoty by došlo k polámaní plastových 

převodových koleček uvnitř pohonných jednotek a tím k jejich poškození. Proto také 

výrobce dodává software, jenž kromě nastavení ID čísla pohonných jednotek a dalších 

nastavení, dokážeme nastavit mezní hodnoty (hranice) poloh pohonných jednotek. Pokud 

chceme zadat mezní hodnoty, tak se musí zadat jednotlivě pro každou pohonnou jednotku. 

4 pinové 

konektory 

3 pinové 

konektory 

napájení 

stejnosměrného 

zdroje 12V 
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Zadání hranic nám umožní ochránit pohonné jednotky před případným nedbalým či 

náhodným nastavením hodnoty, ve které by došlo k jejich poškození. Pokud nastavíme 

hranice např. od hodnoty 60 do 520, pohonná jednotka nebude na hodnoty nižší než 60 

a větší než 520 reagovat. 

Tabulka 1 Mezní hodnoty jednotlivých pohonných jednotek 

MIN 

ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 ID 10 

421 254 249 126 126 132 171 217 154 151 

ID 11 ID 12 ID 13 ID 14 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 20 

236 383 273 273 179 173 173 173 173 173 

MAX 

ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 ID 9 ID 10 

821 654 749 826 926 932 971 917 954 851 

ID 11 ID 12 ID 13 ID 14 ID 15 ID 16 ID 17 ID 18 ID 19 ID 20 

936 883 973 973 873 973 971 736 873 873 

 

Výrobce ke své stavebnici dodává kromě programu i soubory obsahující 

předefinované pohyby pro různé varianty stavebnic. Z těchto zdrojových souborů 

obsahujících pohyby humanoida typu A jsem vytvořil tabulky hodnot, jenž představují 

jednotlivé pohyby. Zkoušel jsem jednotlivé mezní hodnoty odhadnout, ale po jejich 

aplikaci již nebylo možné použít některé předefinované pohyby od výrobce. Důvodem 

bylo, že některé pohyby obsahovaly hodnoty, které nebyly v povoleném intervalu mezních 

hodnot. Proto jsem se rozhodl stanovit mezní hodnoty na základě tabulek, jenž představují 

jednotlivé pohyby. Pro každou pohonnou jednotku byla zvlášť určena nejnižší a nejvyšší 

hodnota, jenž byla použita v předefinovaných pohybech od výrobce. Na základě těchto 

hodnot byly určeny mezní polohy pohonných jednotek tak, aby fungovaly při zadaní 

hodnot pro jednotlivé pohyby uvedené v programu pro humanoidního robota a zároveň, 

aby nedošlo k poškození pohonných jednotek při náhodném nastavení jiné hodnoty. Tyto 

mezní hodnoty jsem nastavil a uložil do jednotlivých pohonných jednotek pomocí již 

zmiňovaného software (programu). Mezní polohy pohonných jednotek uvádí Tabulka 1. 

Tabulky jednotlivých jsou obsaženy ve zdrojové kódu programu na CD diplomové 

práce ( program/zdrojový kód/pohyby.h). 
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4  Popis senzoru flight control firmy MikroKopter 

Senzor flight control byl určen k řízení různých typu vrtulových letadel (vrtulníku). 

Vyrábí se v šesti různých verzích: V1.0, V1.1, V1.2, V1.3, V2.0 (ME) a V2.1 (MŽP). 

V této práci používám senzor, který byl vyroben v České republice a měl by odpovídat 

specifikacím modelu FlightCtrl ME 2.0. Tento senzor používám k měření náklonu ve dvou 

osách (x a y) a měření otáčení (osa z) [4]. 

 

Obr. 9 Senzor FlightCtrl 

FlightCtrl je nejdůležitější komponent projektu představující řídící jednotku 

Mikrokopteru, který při řízení vrtulových letadel slouží jednak k přenosu řízení od pilota 

a také ke stabilizaci modelu kompenzací vnějších vlivů, jenž na Mikrokopter působí. Navíc 

poskytuje další funkce jako např. řízení serv pro náklon fotoaparátu či spínání osvětlení. 

Další pokročilejší řídící funkce využívající elektromagnetického kompasu či GPS navigace 

jsou realizovány doplňující elektronikou na samostatných deskách spojených s FlightCtrl 

pomocí druhé sériové linky. 

FlightCtrl dokáže vykonávat následující úlohy: ve třech osách měří úhlovou 

rychlost otáčení (díky třem elektronickým gyroskopům), měří polohu také ve třech osách 

pomocí jednoho elektronického akcelerometru, měří atmosferický tlak pro účely 

stabilizace výšky, vyhodnocuje signál digitálního kompasu a pomocí uvedených senzorů 

počítá aktuální naklonění Mikrokopteru. Mozkem senzoru FlightCtrl je jednočip Atmel 

ATMega 644 taktovaný na 20MHz. Jedná se o dostupný 8bitový mikroprocesor 

spodní strana senzoru horní strana senzoru 
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(programovaný v C) s dostatečným výkonem pro danou úlohu. Celý modul má velikost 

5x5 cm [6]. 

Senzor byl umístěn v trupu humanoidního robota spolu s převodním MK-USB, jenž 

umožňuje komunikaci senzoru s PC. Senzor se připevní pomocí čtyř šroubů v jednom 

z dílu stavebnice firmy Robotis, který zajišťuje ochranu senzoru při pádu a manipulaci. 

Senzor byl navržen pro řízení vrtulových letadel (vrtulníku) nelétajících spodní stranou 

vzhůru. Senzor nedokáže provádět přesné měření, pokud má spodní stranu nahoře a horní 

stranu dole. Proto je důležité umístění senzoru. Senzor byl umístěn v trupu humanoidního 

robota vodorovně s podložkou v případě, že robot stojí vzpřímeně na podložce. Nad horní 

stanou senzoru se nachází zbytek trupu a hlava. Pod spodní stranou se nalézají nohy 

robota. Neměl by nastat případ, že senzor bude vzhůru nohama. Aby tento případ nastal, 

tak by musel humanoidní robot stát na hlavě. Uvedená pozice nemůže za normálních 

okolností nastat a je tak nestabilní, že by robot bez vnějšího působení spadl do takové 

polohy, ve které by byla zajištěna opět přesnost měření senzoru. 

 

Obr. 10 Uchycení senzoru FlightControl v trupu humanoidního robota 

Pro komunikaci dodává výrobce software, kterým je možné komunikovat se 

senzorem přes převodník MK-USB. Software umožňuje sledovat hodnoty změřené 

senzorem, přehrávat firmware senzoru a některá další nastavení. Software není určen 

k řízení, ale jen k nastavovaní a kontrole senzoru. Senzor se používá přímo k řízení 

vrtulových pohonů, jenž přímo řídí na základě nastavení a naměřených hodnot. Toto řízení 

X 

Y 

Přední část robota 

Zadní část robota 

Pravý bok Levý bok 
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se nedalo použít pro práci s humanoidní robotem. Proto zařízení flight control bylo 

využíváno jen jako senzor. Flight control umožňuje také komunikaci s jinými zařízeními 

např. gps moduly dodávané výrobcem. 

V rámci mé práce bylo nutné zjistit, jak komunikovat se senzorem a jak získávat 

naměřené hodnoty. Dále jsme musel tyto hodnoty identifikovat, abych je mohl využít pro 

řízení humanoidního robota. 

4.1 Komunikace senzoru flight control s PC 

Pro komunikaci senzoru s PC slouží převodník MK-USB. Tento převodník se 

připojí do PC pomocí portu USB. Pro toto připojí má převodní konektor miniUSB. 

Se senzorem je propojen sériovou linkou s rozšířením o napájení, které získává s 5V portu 

USB [7]. 

 

Obr. 11 převodník MK-USB [7] 

Pro komunikaci převodníku s PC musíme použít ovladač, jenž najdete na CD této 

diplomové práce a také na serveru výrobce. Po připojení a nahraní ovladače vznikne v PC 

virtuální sériová linka, přes níž je možné komunikovat se senzorem. 

4.2 Gyroskopické senzory 

Gyroskopické senzory jsou klíčovým komponentem měřící úhlovou rychlost 

otáčení. Autoři MikroKopteru zvolili pro konstrukci poměrně levné gyroskopické senzory 

od firmy Murata, konkrétně typ ENC-03 a postupně přešli na SMD provedení. Takovéto 

gyroskopy jsou dneska již rozšířenou záležitostí i ve spotřební elektronice a vyrábí je celá 

řada výrobců. [6] 

Gyroskopy se používají např. v herních ovladačích, v systémech pro stabilizaci 

obrazu digitálních kamer, k navádění a řízení raket, letadel nebo robotů. [9] 
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Na Obr. 12 můžeme vidět rozmístění 3 gyroskopických senzorů. 

 

Obr. 12 Umístění gyroskopických senzorů [8] 

Manuál Muraty popisuje, že se využívá Coriolisova síla, která se projeví při rotaci 

gyroskopu na oscilující tělo. Coriolisova síla je tzv. virtuální síla, která působí na libovolný 

hmotný předmět či objekt, který se pohybuje rychlostí 


  v soustavě rotující kolem osy 

rotace úhlovou rychlostí 


 podle vztahu (1):  



  xmFc 2 ,  (1) 

kde: 

x - vektorový součin  

m - hmotnost. 

Podle vzorce (1) na severní polokouli působí (stáčí objekt) ve směru hodinových ručiček, 

na jižní pak v protisměru. Na rovníku je síla nulová, na pólech maximální. [6][10] 

Uvnitř piezoelektricky vibruje mechanická tyčka (délky 9 mm, tloušťka kolem 0,8 

mm) na určené frekvenci a měří se její vychýlení způsobené rotací v dané ose. Jsou potřeba 

celkem tři gyroskopické senzory pro řízení ve třech osách. Protože se jedná o mechanickou 

součástku, tak je náchylná na mechanické poškození. Poslední verze, která byla požita 

osa X 

osa Y 

osa Z 
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v našem senzoru Flight Kontrol, je SMD verze naletovaná na malé destičce právě pro 

snadnou výměnu. [6] 

4.3 Akcelerační senzor 

Akcelerační senzor měří aktuální náklon a podporuje kontrolu výšky. V případě 

FlightCtrl Mikrokopteru byl zvolen senzor LIS3L02AS4 měřící náklon rovnou ve třech 

osách. [11] 

Na Obr. 13 můžeme vidět umístění akceleračního senzorů. 

 

Obr. 13 Umístění akceleračního senzoru [8] 

Jedná o miniaturní kombinaci elektroniky a mechaniky. Kotvička uvnitř senzoru 

má volnost v pohybu třemi směry a měří se její vychýlení pomocí změn kapacit. Odklon od 

kalibrované polohy je dobře měřitelný. Kalibrace se provádí na vodorovnou rovinu 

a kalibrační hodnoty jsou uloženy firmwarem mikrokopteru do EEPROM paměti 

procesoru a použity pro vyrovnání do vodorovné polohy. [6] 

Akcelerační senzory se používají v automobilovém průmyslu (např. brzdové 

systémy, senzory pro airbagy), ve zdravotnictví (např. rehabilitační přístroje, měření 

rozsahu tělesného pohybu) a pro různá zařízení (např. MP3 přehrávače, roboti, přenosná 
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elektronika, herní simulátory, mobilní telefony, elektronický kompas, GPS, pračky, 

elektronická vodováha). Další použití je uvedeno v literatuře. [12][13][14] 

4.4 Senzor tlaku 

Cílem senzoru je udržovat nastavenou výšku. Senzor je nastaven pro nadmořskou 

výšku, kde působí tlaky cca od 850 do 1100 hpa, což je asi do 1000 m. n. m. Pokud by se 

používal pro jiné výšky, musíme provést korekci. Byl použit senzor tlaku typu MPX4115A 

od Motoroly obsahující vnitřní teplotní kalibraci v širokém rozsahu teplot. [6][8] 

4.5 Popis hodnot a komunikačního protokolu senzoru 

Senzor po připojení začne posílat po sériové lince řadu znaků a čísel. Ty však 

neobsahují naměřené hodnoty senzoru. Aby senzor odeslal hodnoty, musí obdržet příkaz. 

Pro komunikaci se senzorem musíme znát komunikační protokol (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Komunikační protokol senzoru Flight Kontrol 

Start-

Byte 

Address 

Byte 
Id-Byte 

n Data- 

Bytes coded 

CRC- 

Byte 1 

CRC- 

Byte 2 

Stop- 

Byte 

´#´ ´a´+ Addr ´V´,´D´ etc 
“modified-

base64“ 
variable variable ´V´ 

 

Pro jednoduchost jsem odposlouchal příkaz, použitý při komunikaci senzoru se 

software od výrobce. Po odeslání příkazu „#ad?]==D{\r\r\r“ do senzoru, odešle senzor 

zpracované naměřené hodnoty. Ty jsou však zakódované. K jich správné interpretaci je 

nutné použít dekódovací funkci Decode64 na Obr. 14. 
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Obr. 14 Dekódovací funkce Decode64 

Algoritmus dekódování využívá bitového posunu a převádí vždy čtyři přijaté bajty 

na tři bajty. Tyto bajty jde již spojovat do proměnných, které odpovídají hodnotám 

naměřených senzorem. 

Senzor nám může poskytovat až třicet dva 16bitových číselných hodnot, ale 

všechny hodnoty nejsou využívány. Počet využívaných hodnot závisí na verzi senzoru 

a počtu připojených doplňkových modulů, které výrobce nabízí (např. GPS modul). 

 

Obr. 15 Hodnoty senzoru FlightCtrl 

Na Obr. 15 jsou zobrazeny hodnoty ze softwaru výrobce (aplikace MikroKopter-

Tool.exe – obsažena na CD diplomové práce– \Software\Senzor 
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FlightCtrl\Kopter_Tool_V1_74b.zip). Hodnoty, které jsou nulové nejsou v naší 

konfiguraci senzoru používané. 

Hodnoty, které nás zajímají jsou AngleNick, AngleRoll, AccNick,AccRoll, Height 

Value a Compass Value. Hodnoty Nick a Roll představují hodnoty náklonu. Angle 

označuje hodnoty náklonu získané z gyroskopů a hodnoty Acc jsou hodnoty získané 

z akcelometru. Height Value označuje hodnotu tlakoměru, jenž představuje výšku. 

Compass Value udává hodnotu kompasu, která přestavuje hodnotu otáčení kolem osy Z. 

Hodnota Nick představuje hodnotu náklonu v ose Y. Hodnota Roll označuje 

hodnotu v ose X (Obr. 12). Hodnota náklonu 600 odpovídá přibližně 90 stupňům. To 

znamená, že změna náklonu o jednu jednotku je rovna 0,15 stupňů. 

Náklon v ose Y nám určuje, jak moc se robot naklaní dopředu nebo dozadu. Kladná 

hodnota náklonu znamená přepadávání robota dopředu. Záporná hodnota přepadávání 

dozadu. Náklon v ose X určuje, jak moc se robot naklání doprava nebo doleva. Kladná 

hodnota náklonu znamená přepadávaní robota doprava a záporná doleva. Vyznačené osy x 

a y můžeme vidět na Obr. 10 a Obr. 12. 

Hodnoty YawGyro a AccZ představují změnu v ose Z. Při změně jejich hodnota 

stoupa a zase klesá. Tyto hodnoty popisují zrychlení (změnu rychlosti). YawGyro je 

hodnota získaná s gyroskopu a AccZ je získaná s akcelometru. Tyto hodnoty jde využít při 

zpřesnění digitálního kompasu, jako detekci změny v ose Z. 
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5 Dílčí úlohy a algoritmy k řízení humanoidního robota 

Algoritmy a úlohy potřebné k řízení humanoidního robota musí zajistit následující 

požadavky. Udržování stojatého postoje robota, jak na nakloněné rovině, tak na vodorovné 

rovině, kdy je vychýlení způsobeno vnějšími silami. Dále detekovat vychylování náklonu, 

které by mohlo byt považováno za napadení robota a reagovat na toto napadení stabilnější 

pozicí (postojem). Rovněž detekovat nestojatou pozici a reagovat na ni inicializací pohybu 

k navracení stojaté pozice. Eliminovat vychylování směru chůze vznikající při pohybu 

a eliminovat chybu kompasu senzoru flight kontrol od firmy MikroKopter. [15] 

5.1 Algoritmus k udržování stojaté pozice 

Udržování stojaté pozice humanoidního robota je možno zajistit dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je změna pozice (postoje, který robot zaujímá), čímž se změní těžiště 

robota. Druhým způsob je pohyb např. chůze dopředu a dozadu. 

Oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Mezi výhody prvního způsobu patří, 

že robot nemění svou polohu v prostoru (kontaktní místo chodidel s podložkou) a není 

proto tolik omezen prostorem a podložkou na niž stojí. Nevýhodou je menší efektivita 

takového vyrovnávání a obtížnost algoritmu nastavujícího změny postojů k udržení 

rovnováhy. 

Mezi výhody druhého způsobu patří lepší vyrovnávání rovnováhy, které je 

omezeno prostorem a podložkou. Další omezení v případě nemožnosti změny rychlosti 

chůze je ve vyrovnání jen určitého náklonu. 

5.1.1 Udržování stojaté pozice změnou těžiště 

Jde o první způsob, kdy se nemění poloha kontaktního místa chodidel 

humanoidního robota s podložkou, ale mění se poloha těžiště. Tento způsob je zvláště 

vhodný pro udržování rovnováhy na nakloněné rovině, kde by udržování rovnováhy chůzi 

neuspělo z důvodu nemožnosti a nepřizpůsobivosti chůze v nakloněné rovině. 

Udržování stojaté pozice tímto způsobem bylo obtížné z důvodu dynamiky při 

změnách pozic humanoidního robota, které mění pozici jeho těžiště. Vytvoření 

dynamického modelu robota, jenž by tento problém řešil bylo obtížné. Je však možné 

zmenšit působení dynamických sil při pohybech, které vedou ke změně pozice a těžiště 
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robota. Takové omezení můžeme učinit zmenšením rychlosti přechodu jednotlivých pozic 

a postupným snižováním rychlosti při těchto přechodech. Dynamické vlastnosti zaleží i na 

velikosti a umístění části robota, která se pohybuje. 

Pokud bychom měnili náklon celého humanoidního robota, např. náklonem 

chodidel dopředu (dozadu) v pohonných jednotkách s ID 15 a 16, působilo by na robota 

značné množství a velikost dynamických sil. Když budeme pohybovat robotem i v jeho 

dalších částech těla opačným směrem, vyrušíme nebo zmenšíme působení některých těchto 

sil. 

Jestliže budeme měnit pozici obou chodidel robota (v pohonných jednotkách s ID 

15 a 16), tak by se robot nakláněl dozadu a zároveň se bude v pase (v pohonných 

jednotkách s ID 11 a 12) naklánět stejnou rychlostí o stejný úhel dopředu. Dojde ke zmenší 

působení dynamických sil a těžiště robota se bude přesouvat dozadu. Dále je možné 

působení dynamických sil a těžiště ovlivnit pohybem rukou. 

Na základě pokusů udržování stojaté polohy na nakloněné rovině jsme určil 

algoritmus, který na základě hodnoty náklonu senzoru MikroKopter v ose y vypočítá nové 

pozice s takovým těžištěm, aby zůstala zachována stojatá poloha robota (Obr. 16). 
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Obr. 16 Vývojový diagram algoritmu k výpočtu nového postoje s posunem těžiště 

Z algoritmu vyplývá, že nová pozice (postoj) humanoidního robota je upravený 

základní postoj (stání), jenž se liší v pohonných jednotkách s ID 16, 15, 12, 11, 2 a 1. 

Rozdíl ve všech pohonných jednotkách je roven x*(1023/300), kde x je hodna náklonů 

v ose x (Roll) změřená senzorem FlightCtrl firmy MikroKopter. Násobením náklonu 

hodnotou 1023/300 přepočteme náklon ze stupňů na hodnotu, která v pohonné jednotce 

odpovídá příslušnému úhlu. Pokud robot přepadává dopředu je náklon kladný, pokud 

dozadu je náklon záporný. 

Pohonné jednotky s ID 16 a 15 zodpovídají za náklon robota v kloubu chodidel, 

s ID 12 a 11 za náklon robota v pase a pohonné jednotky s ID 2 a 1 za pohyb rukou 

v ramenech. Všechny tři skupiny pohonných jednotek jsou navzájem zrcadlově otočené, 

proto se musí v každé skupině na jedné pohonné jednotce daný rozdíl odčítat a na druhé 
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přičítat. Pokud chceme přesunou těžiště dozadu, musíme daný rozdíl přičíst v pohonných 

jednotkách s ID 16, 12, 1 a odečíst v pohonných jednotkách s ID 15, 11, 2. Tím se robot 

v kloubec chodidel (ID 16 a 15) nakloní dozadu, v pase (ID 12 a 11) se nakloní dopředu 

a ruce dá v ramenech (ID 2 a 1) rovněž dopředu. Příklad takové nové pozice je na Obr. 17, 

kde můžeme vidět pozici na nakloněné rovině -20 a +20 stupňů. 

 

Obr. 17 Změna těžiště na nakloněné rovině 

Výhoda tohoto algoritmu je, že se nemění úhel mezi senzorem MikroKopter 

a plochou chodidel, které se dotýkají podložky. Předpokládáme-li, že v každé stabilní 

poloze se chodidla dotýkají celou plochou podložky, udává nám hodnota senzor v těchto 

polohách hodnotu náklonu dané roviny. 

I v případě takto se měnícího těžiště humanoidního robota působí na řízení značná 

dynamika. Tu můžeme omezit rychlostí pohybu pohonných jednotek. Pohonné jednotky 

umožňují nastavení rychlosti od 0 do 1023, kdy 1 představuje rychlost přibližně 0,112 

RPM (revolutions per minute - otáček za minutu) a hodnota 1023 asi 113,6 RPM. Hodnota 

0 pak představuje maximální rychlost 114 RPM.  

náklon -20
o
 náklon 0

o
 náklon +20

o
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Když zjistíme v daném okamžiku skutečnou polohu pohonné jednotky, tak můžeme 

vytvořit jednoduchý algoritmus, jenž bude počítat hodnotu rychlosti z rozdílu zadané 

a skutečné pozice. Tím se bude postupně snižovat rychlost každé změny pozice těžiště. 

 

Obr. 18 Vývojový diagram algoritmu k výpočtu rychlosti změny postoje s posunem těžiště 

Na Obr. 18 můžeme vidět algoritmus takového vypočtu rychlosti, kdy jsme si 

minimální rychlost pohybu určili 5. Nová rychlost je vždy tvořena absolutní hodnotou 

rozdílu zadané a skutečné polohy pohonné jednotky přičtenou k číslu 5. Jak se postupně 

hodnota zadané a skutečné polohy pohonných jednotek shoduje, zmenšuje se jejich 

rychlost. Tento algoritmus se provádí cyklicky (stále dokola) s minimální periodou 36 

milisekund, díky tomu je zaručeno postupné snižování rychlosti při blížících se hodnotách 

skutečné a zadané polohy pohonných jednotek. Zpoždění minimálně 36 milisekund je 

nutné z důvodu času potřebného k předání hodnot pohonným jednotkám. Při nižší periodě 

by pohonné jednotky vůbec nereagovaly. Algoritmus obsahuje také příkaz writefile, jenž 

odešle hodnoty přes daný port sériové linky do pohonných jednotek. Příkaz readfile čte 

data přijatá z portu sériové linky, v případě tohoto algoritmu se jedná o pozici dané 
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pohonné jednotky, kterou mu pohonná jednotka zašle po přijetí zprávy (žádosti) odeslané 

příkazem writefile. 

Tento celkový algoritmus změny těžiště (algoritmus výpočtu pozice těžiště 

a algoritmus výpočtu rychlosti změny těžiště) je schopen vyrovnávat ne příliš prudké 

změny náklonu podložky až do náklonu 45 stupňů. Problém vzniká při podkluzu mezi 

chodidly a podložkou, kdy při určitém náklonu a koeficientu statického tření podložky 

klouže robot dolů. 

5.1.2 Udržování stojaté pozice chůzí 

V druhém způsobu se udržuje stojatá pozice robota pomocí chůze dopředu 

a dozadu. Tento způsob se hodně používá a to zvláště v případě nahrazování nohou koly. 

Princip takového udržování rovnováhy využívá dvoukolové vozítko Segway, kdy se při 

náklonu dopředu rozjíždí dopředu a při náklonu dozadu brzdí. V případě nohou jde 

o daleko složitější proces. Princip byl odvozen z lidského chování. Pokud by člověk měl 

přepadnou dopředu vykročí jednou nohou dopředu a druhou poté přisune k první. Tímto 

způsobem vlastně uděláme krok dopředu, který nás opět stabilizuje. 

Vytvořit samotnou chůzi robota, natož regulovat ještě její rychlost, je dosti obtížné. 

V této práci se využívají jen pohyby dodané výrobcem stavebnice Robotis, které byly 

pozměněny, aby vyhovovaly upravené konstrukci humanoidního robota. Pohyby 

neumožňují změnu rychlosti chůze, jsou statické a počítají s určitou kinetikou a dynamikou 

konstrukce robota. Změnou rychlosti pohybu, jenž vedou k chůzi humanoidního robota, by 

robot přestal být schopen chůze, případně může i spadnout. Rychlost chůze značně závisí 

i na podložce, po které se robot pohybuje. Chůze dodaná výrobcem dokonce počítá 

s podkluzem chodidel na podložce. Na podložce s vysokým koeficientem tření není 

humanoidní robot již schopen chůze. 

Proto jsem navrhl vyrovnávání chůzí jen při určitém rozmezí náklonu. Rozmezí 

bylo určeno na základě pokusů, kdy se sledovala schopnost chůze vyrovnávat určité 

náklony humanoidního robota. Na Obr. 19 můžeme vidět příklad algoritmu s mezemi 

náklonu. 
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Obr. 19 Vývojový diagram algoritmu na vyrovnaní náklonu chůzí 

Tento algoritmus je velmi jednoduchý. Reaguje na zadané rozmezí náklonu chůzí 

dopředu v případě kladného náklonu a chůzí dozadu v případě záporného náklonu. 

Důvodem dolní hranice náklonu byla zbytečná chůze dopředu nebo dozadu při náklonu, 

který by nezapříčinil pád robota. Také musíme brat v úvahu, že pří chůzi robota se počítá 

s rovnou podložkou bez překážek, která je vždy omezena na nějaký prostor. Horní hranice 

pak chrání pohonné jednotky před zbytečným opotřebením při pádu nebo pohybu robota 

v leže. 

Vyrovnávání náklonu chůzi nelze použít v nakloněné rovině. Na rovné podložce je 

vhodné jej kombinovat s prvním způsobem udržování stojaté pozice změnou těžiště. 

5.2 Detekce a reakce na nestojatou pozici 

Pokud při udržování stojaté pozice robot spadne, lze jej navrátit zase do stojaté 

pozice. V sadě pohybů dodávané výrobcem najdeme i pohyby, které umožní 

humanoidnímu robotu dostat se do stojaté (stojící) pozice. Je však důležité rozpoznat zda 

robot leží na břichu či na zádech. Výrobce dodává dva pohyby k opětovnému návratu do 
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stojící pozice a to právě z polohy ležícího robota na břiše a na zádech. Pokud tedy 

dokážeme rozpoznat, na jaké straně robot leží, můžeme použít v danou chvíli patřičný 

pohyb. 

Aby bylo možné využít tyto pohyby, musel jsem prodloužit ruce humanoidního 

robota, které byly krátké, protože došlo k prodloužení trupu přidáním senzoru. Do každé 

ruky se přidala jedna pohonná jednotka, tím se zajistilo prodloužení rukou a zároveň došlo 

k rozšíření pohybových schopnosti robota. I přesto bylo nutné provést drobné úpravy 

pohybu. 

 

Obr. 20 Vývojový diagram algoritmu detekce a reakce na nestojatou (ležící) pozici 

Na Obr. 20 můžeme vidět algoritmus detekce a reakce na nestojatou (ležící) pozici 

humanoidního robota. Uvedený algoritmus je podobný algoritmu na vyrovnaní náklonu 

chůzí. V případě detekce nestojaté (ležící) pozice nám stačí znát jen úhel náklonu, u něhož 

máme jistotu, že robot leží v takové poloze, ze které bude účinný pohyb k jeho zvednutí. 

Jak robot leží poznáme podle znaménka náklonu. Když je náklon menší jak -70 stupňů, 

robot leží na zádech (spadl dozadu). Pokud je náklon větší jak 70 stupňů robot leží břichu 

(spadl dopředu). Náklon 0 stupňů udává vzpřímeně stojící pozici. 
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5.3 Detekce a reakce na úmyslné vychylování stabilní pozice 

U této detekce se jedná o rozpoznaní úmyslného vychylování náklonu 

humanoidního robota. Principielně jde o rozpoznání útoku a reakce na tento útok jinou 

pozicí. Když do robota strčíme např. rukou, změníme krátkodobě nebo dlouhodobě náklon 

robota. Dlouhodobě v případě pádu robota, kdy inicializujeme pohyb zvednutí řešený 

v předchozí podkapitole (kapitola 6.2). Detekovat můžeme výchylku náklonu od stabilní 

pozice. Za stabilní náklon můžeme považovat náklon v ose při začátku měření. 

V případě detekce vychylování náklonu je nutné uvědomit si velikost nebo rozmezí, 

které chceme detekovat. Pak se musíme rozhodnout při kolikátém detekovaném vychýlení 

budeme reagovat a jaký může byt mezi detekcemi maximální čas. Také může reagovat 

na dobu vychýlení. 

Práce se zaměřuje na detekování výchylky náklonu větší než 5 stupňů od stabilní 

pozice. Za stabilní náklon budu považovat náklon změřený při začátku algoritmu. 

Reagovat budu na 20 a více detekcí(změn náklonu) a maximální interval mezi nimi bude 3 

sekundy. Reakce se projeví stabilnější pozicí (postoj Ready ze sady pohybů výrobce) 

po dubu 7 sekund, pak se robot vrátí do původní pozice (základní pozice) a bude opět 

detekovat změny náklonu od stabilního náklonu větší než 5 stupňů. 

Abychom toto mohli splnit, musíme měřit a ukládat čas mezi jednotlivými 

detekcemi a počet těchto detekcí. Jednou z možností měření času je hodnota čítače. Jedná 

se o hodnotu typu 64bitového integeru. Tato hodnota se postupně zvyšuje po zapnutí PC. 

Příkaz QueryPerformanceCounter nám vrací hodnotu čítače. Použitím příkazu 

QueryPerformanceFrequency, který nám vrací rozlišení tiku za sekundu, můžeme 

jednoduše získat uplynulý čas pomocí vzorce: časkmitocet / start) - (konec  . Vhodným 

použitím těchto API funkcí lze realizovat funkce zpoždění nebo měření času s větším 

rozlišením, které je cca 1. mikrosekunda. 
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Obr. 21 Vývojový diagram algoritmu detekce výchylky náklonu 

Vývojové diagram navrženého algoritmu detekce na vychylování stabilního 

náklonu můžeme vidět na Obr. 21. Uvedený algoritmus detekuje náklon, jenž se liší 

od stabilního náklonu o více než 5 stupňů. Stabilní náklon je ten, který se uloží v okamžiku 

začátku sledování (spuštění algoritmu). Když se náklon liší od stabilního o více než 5 

stupňů, zvýší se hodnota agrese. Na hodnotu agrese pak můžeme reagovat. Pokud je 

náklon větší než 5 stupňů po dobu větší než 100 milisekund, zvýší se opět hodnota agrese. 

Tím je zaručeno, že pokud bude stálá výchylka náklonu od stabilního náklonu větší jak 5 

stupňů, bude se postupně zvyšovat hodnota agrese každých 100 milisekund. Když se 

výchylka budu stále zvyšovat a snižovat pod 5 a nad 5 stupňů, bude se agrese zvyšovat bez 

zpoždění 100 milisekund každým přesahem hranice výchylky o 5 stupňů. 

Další možností detekce napadení je měření rychlosti změny náklonu. V tomto 

případě nás nemusí zajímat stabilní náklon, ale jen rychlost změny náklonu. Detekovat pak 

můžeme třeba změnu náklonu o 5 stupňů za 100 milisekund, kdy rychlost změny náklonu 

odpovídá síle útoku. 
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U detekce rychlosti změny náklonu se musí měřit perioda mezi jednotlivými 

měřeními. Senzor flight control firmy MikroKopter nám poskytuje hodnotu náklonu v ose 

x a y. Hodnoty náklonu senzor poskytuje periodicky. Perioda těchto hodnot se může 

nepatně lišit, vlivem nutnosti zpracování dat a také vlivem souběžně pracujících operací. 

Pravě proto je nutné měřit periodu mezi dvěma náklony. 

 

Obr. 22 Vývojový diagram algoritmu detekce rychlosti změny náklonu 

Vývojový diagram navrženého algoritmu detekce rychlosti změny můžeme vidět 

na Obr. 22. Uvedený algoritmus zaznamenává hodnotu náklonu v čase. Na základě 

hodnoty a času předchozího a současného náklonu počítá rychlost změny náklonu. Na tuto 

rychlost, je-li větší než 5 stupňů za 100 milisekund, reaguje zvyšováním hodnoty agrese. 

Na hodnotu agrese pak reaguje následující algoritmus. 

Start 

Konec 

náklon= readfile() 

- 

+ 

rychlost*100>5
o
 

agrese = agrese + 5 

čas detekce = čas 

 

čas náklonu = čas 

perioda = čas náklonu – čas záznamu 

rychlost = abs(náklon - záznam)/perioda 

záznam = náklon 

čas záznamu = čas náklonu 
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Obr. 23 Vývojový diagram algoritmu reakce na detekci napadení 

Vývojový diagram navrženého algoritmu reakce na vychylování stabilního náklonu 

můžeme vidět na Obr. 23. Algoritmus využívá z předchozích dvou algoritmů hodnotu 

agrese a čas detekce (čas, kdy byla zaznamenána událost, která by mohla byt považovaná 

za napadení). Algoritmus reaguje na hodnotu agrese v případě, že je větší nebo rovna 

hodnotě 100. Reaguje na ni odesláním hodnot do pohonných jednotek, jenž změní postoj 

robota z postoje stání na stabilnější postoj (ready). Po uplynutí 7 sekund jsou odeslaný 

hodnoty původního postoje (stání). Pokud mezi detekcemi agresivního chovaní (detekce 

zvyšují hodnotu agrese) je prodleva delší než 3 sekundy, hodnota agresivity se vynuluje. 

Tato část algoritmu je stejně jako předchozí dvě (detekce výchylky náklonu a detekce 

rychlosti změny náklonu) prováděna cyklicky, aby zajistila stálou kontrolu a reakci robota. 

Navržené algoritmy se použily pro náklon v osách X i Y. 

- 

+ 

+ 

- 

Start 

Konec 

writefile(postoj stání) 

agrees >= 100 

sleep(7000ms) 

writefile(postoj ready) 

čas>čas detekce+3000ms 

agrese = 0 
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5.4 Detekce a reakce na otočení kolem z osy způsobené chůzí 

Při chůzi (dopředu nebo dozadu) se stává, že se humanoidní robot otočí doleva 

nebo doprava (kolem osy z,  která prochází kolmo robotem) a změní tak směr chůze. To je 

způsobeno podkluzem chodidel po podložce a dynamikou pohybu. 

Směr chůze můžeme opravit otočením robota na původní směr. Lze využít pohybů 

pro otáčení, jenž mají určitou efektivitu závislou na povrchu podložky, po níž se robot 

pohybuje. Efektivitu otáčení můžeme určit průměrným úhlem, o který se robot při tomto 

pohybu otočí. Nebo můžeme efektivitu měřit při každém použití pohybu otáčení robota. 

Tímto způsobem, pokud použijeme pohyb otáčení na dané podložce, budeme znát s určitou 

přesností efektivitu otáčení na dané podložce. 

V první řadě musíme určit výchylku směru. Tu určíme s rozdílu původního směru 

a nynější hodnoty kompasu. Problém určení vychýlení směru spočívá v hodnotě kompasu 

(hodnoty od 0 do 359 stupňů). Rozdíl hodnoty 0 a 359 stupňů je 359, ale také 1 stupeň. 

V takovém případě nás zajímá jen menší rozdíl, protože vyrovnáním tohoto rozdílu se 

dostaneme na původní hodnotu směru rychleji. K tomu je třeba vymyslet sofistikovanější 

algoritmus, jenž nám bude vracet nejmenší rozdíl (výchylku) směru. 

 

Obr. 24 Vývojový diagram algoritmu výpočtu výchylky směru podle kompasu 

- 

+ 

Start 

Konec 

kompas = readfile() 

- + 
abs(směr-kompas)>180

o
 

výchylka=360-abs(směr-kompas) výchylka=směr-kompas 

směr-kompas>0 

výchylka = výchylka*(-1) 
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Na Obr. 24 můžeme vidět vývojový diagram algoritmu, který nám vrací hodnotu 

vychýlení od původního směru. Záporná hodnota výchylky znamená vychýlení ve směru 

hodinový ručiček (otočení doprava). Kladná hodnota výchylky nám určuje vychýlení proti 

směru hodinových ručiček (otočení doleva). Principem algoritmu je zjistit rozdíl mezi 

směrem, který chceme udržovat (pamatujeme si jej) a aktuální hodnotou kompasu. 

Při rozdílu větším jak 180 stupňů bude kratší vychýlení přes nulu, což je rovné rozdílu 

odečteného od 360 stupňů. Pak se musí rozhodnout, zda jde o vychýlení doprava nebo 

doleva. 

Efektivita daného pohybu k otáčení robota je přímo úměrná úhlu otočení, na který 

budeme reagovat. V případě, že bychom reagovali na každé vychýlení směru, otáčel by se 

robot stále doprava a pak doleva, což by mělo po chvíli za následek spadnutí robota vlivem 

dynamiky pohybu. Proto musíme reagovat jen na výchylky otočení větší než je efektivita 

opravného pohybu. 
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Obr. 25 Vývojový diagram algoritmu opravy směru chůze 

Na Obr. 25 můžeme vidět algoritmus, jenž po vložení do algoritmu vykonávání 

chůze způsobí zastavení, opravu směru a opětovné spuštění chůze. Oprava směru chůze 

otáčením doprava je obdobná jako pro opravu otáčením doleva. Liší se jen v podmínce, 

kdy je třeba opravu vykonat a v efektivitě otáčení. Efektivita otáčení doleva musí být 

záporná a opravuje záporné výchylky směru (výchylky doprava). Efektivita otáčení 

doprava musí být kladná a opravuje kladné výchylky směru (výchylky doleva). Algoritmus 

při každém použití pohybu otáčení počítá jeho novou efektivitu. Tak je zaručeno, že při 

změně podložky a tím efektivity otáčení, se algoritmus přizpůsobí. Algoritmus pro opravu 

směru chůze využívá předchozího algoritmu (Obr. 24) výpočtu výchylky směru podle 

kompasu. 
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výchylka=výchylka směru(směr) 
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writefile(otáčení doleva) 
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writefile(start chůze) 
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výchylka>=ef.ot.doprava 

Obdobně se postup opakuje pro 

opravné otáčení doprava 
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Pro opravu směru chůze dopředu lze využít pohybu chůze dopředu-doleva a chůze 

dopředu-doprava. Uvedené pohyby jsou v sadě dodávané výrobcem stavebnice. Umožňují 

robotu se při chůzi dopředu zároveň otáčet do stran (doprava nebo doleva). Při využití 

těchto pohybů není třeba přerušovat chůzi, s čehož plyne výhoda plynulosti a efektivity 

chůze. Pohyby lze však využít jen pro chůzi dopředu. Pro chůzi dozadu se musí chůze 

přerušit a iniciovat pohyb otáčení, jak bylo navrženo v algoritmu na Obr. 25. 

5.5 Kalibrace kompasu měřící otáčení kolem z osy 

Jedním z úskalí senzoru flight control firmy MikroKopter je samočinná změna 

hodnoty kompasu. Hodnota kompasu se za určitou jednotku času postupně snižuje o 1 

stupeň. Perioda tohoto snižování bývá po každém připojení senzoru jiná. Po připojení lze 

změřit periodu těchto změn a tak hodnotu kompasu opravovat. 

Postup kalibrace má dvě fáze. V první fázi potřebujeme zjistit samočinnou změnu 

hodnoty kompasu a periodu této změny. V druhé fázi využíváme hodnoty změny a periody 

k opravě hodnoty kompasu. 
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Obr. 26 Vývojový diagram algoritmu počítající změnu a periodu změny hodnoty kompasu 

Na Obr. 26 můžeme vidět vývojový diagram algoritmu navrženého ke kalibraci 

digitálního kompasu senzoru flight control. Algoritmus načte hodnotu kompasu, uloží ji do 

proměnné směr. Po té vynuluje proměnnou výchylka a do proměnné změna uloží hodnotu 

jedna. Pro případnou kmitavou změnu, kdy hodnota kompasu klesne, ale pak na chvíli 

vzroste na původní hodnotu, jsem určil tří stupňový algoritmus změny. 

- 
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Třístupňová změna je zajištěna cyklem for. V prvním cyklu for je hodnota změny 

rovna jedné. Pomocí algoritmu výpočtu výchylky směru (Obr. 24) načítáme hodnotu 

kompasu a určujeme její výchylku od hodnoty směru, dokud je hodnota menší jak jedna. 

Po té vypočteme hodnotu změny, která je rovna výchylce. V druhém cyklu, kdy je hodnota 

i rovna dvěma, načítáme hodnotu kompasu a stejně jako v prvním cyklu určujeme 

výchylku od hodnoty směru. Liší se však podmínka while (pokud), která zastaví cyklus až 

při dvojnásobné hodnotě změny. Po té co je hodnota výchylky dvojnásobná se určí hodnota 

změny a do proměnné start se uloží aktuální čas. V třetím cyklu for se při trojnásobné 

hodnotě výchylky celý cyklus ukončí. A vypočítá se hodnota periody dána rozdílem 

aktuálního času a času uloženého v proměnné start. 

Při průběhu tohoto algoritmu je nutné aby se s robotem nehýbalo, neboť bychom 

neměřili samovolnou změnu hodnoty kompasu. Při opravě hodnoty kompasu bychom po té 

chybu digitálního kompasu zvětšovali a nezmenšovali. Detekovat špatné měření 

samovolné změny a periody chyby kompasu bychom mohli pomocí hodnoty gyroskopu 

v ose Z. V případě nenulové hodnoty YawGyro přerušili nebo resetovali tento algoritmus. 

 

Obr. 27 Vývojový diagram algoritmu opravující hodnotu kompasu 

Start 

Konec 

kompas = readfile() 

počet změn=(čas-start)/perioda 

kompas=kompas+(změna*počet změn) 
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kompas>=360 

kompas=kompas-360 
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Vývojový diagram algoritmu navrženého k opravě hodnoty kompasu znázorňuje 

Obr. 27. Algoritmus využívá z předchozího algoritmu (Obr. 26) hodnotu změny, periodu 

této změny a čas první změny (hodnota start). Hodnota čas představuje v algoritmu 

aktuální čas. Tento algoritmus se provádí cyklicky vždy při získaní hodnoty kompasu, 

čímž je zaručena vždy oprava hodnoty kompasu. Cyklus na konci algoritmu opravuje 

možnost maximální hodnoty směru (natočení) 359. 

Po testech a kalibracích bylo zjištěno, že se tato perioda změn mění i průběžně po 

připojení senzoru. Kalibrace kompasu, ale chybu značně snižuje. 
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6 Program k řízení humanoidního robota 

Program k řízení humanoidního robota by měl splňovat následující. Bezproblémově 

odesílat hodnoty pozic a rychlostí popisující daný pohyb do pohonných jednotek přes port 

sériové linky v daném intervalu. Dále umožňovat kdykoli změnit port sériové linky (bez 

nutnosti ukončení a opětovného spuštění programu). Rovněž vytvářet nové hodnoty pozic 

a rychlosti k udržování a stabilizaci stojícího (stojaté pozice) humanoidního robota na 

základě náklonu změřeného senzorem flight control. Detekovat pozici robota (např. robot 

leží na břiše nebo na zádech) a reagovat na to příslušným pohybem. Detekovat úmyslné 

vychýlení stabilní pozice (napadení robota) a reagovat na ně stabilnější pozici (stabilním 

statickým postojem). V poslední řadě detekovat otáčení robota kolem z osy při chůzi 

dopředu nebo dozadu a reagovat na určitou změnu tohoto vychýlení pohybem, který 

zapříčiní kompenzaci vychýlení na původní směr. K ovládání řízení program využívá 

periferie osobního počítače (např. klávesnice a myš). 

Pro vytváření programu jsem si vybral jazyk C a vývojové prostředí aplikace 

Microsoft Visual C++ verze 6.0. Vývojové prostředí této aplikace je přehledné, umožňuje 

snadnou tvorbu dialogových oken a také psaní v jazyce C++. Pro tvorbu dialogových oken 

a pro komunikaci po sériové lince bylo použito rozhraní WinAPI. [16] 

Dialogové okno si můžeme přestavit jako klasické okno, které známe s operačního 

systému Windows. Toto okno muže být různé velikost a obsahovat různé prvky jako text, 

tlačítka, editační pole atd. Právě prostřednictvím prvků dialogového okna budeme 

humanoidního robota ovládat. [17] 

Vytvořený program je vícevláknový, což znamená, že má schopnost provádět 

několik operací zároveň, které by jinak muselo vykonávat více programů. 

6.1 WinAPI 

Operační systém nám mimo jiné nabízí sjednocený přístup k hardwaru a periferiím. 

Z hlediska programování nepřistupujeme na jednotlivá zařízení přímo, ale pomocí funkcí 

a služeb systému. Tyto funkce a služby se obecně nazývají aplikační interface (API). 

Programátor tím získává výhodu nezávislosti na hardwarovém řešení dané periferie. 

Operační systém je zde v roli prostředníka. 
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WinAPI je zkratka Windows aplication interface. Jedná se o výše zmíněný 

aplikační interface v prostředí operačního systému Windows. 

6.2 Vlákna programu 

Pojem vlákno (thread) lze vysvětlit jako abstrakci nad stavem programu, jedná se 

o zpracovávané instrukce v kódu a předané parametry jednotlivých volání metod. Vlákno 

se využívá pro zajištění multitaskingu nebo při masivních paralelních výpočtech. 

Multitasking (multi = mnoho, task = úloha) označuje schopnost operačního systému 

provádět (přinejmenším zdánlivě) několik úloh současně. [18] 

Vlákna sdílí společný paměťový prostor, proto nepotřebují žádný speciální 

mechanismus na komunikaci. Při použití vláken může být výsledný program méně náročný 

na paměť, spotřebovávat méně systémových prostředků a přepnutí kontextu je méně 

náročné. Vlákna lze vytvářet a dávat jim ke zpracování určité části kódu. Pokud používáme 

počítač, který má více jader procesorů než je aktuálně spuštěných vláken, tak vlákna budou 

vykonávána souběžně. V případě, že je volných jader méně než vláken, bude procesor 

mezi jednotlivými vlákny přepínat v tak krátkých intervalech, že získáme pocit 

souběžnosti. [19] 

Program obsahuje celkem pět vlaken. Kromě hlavního vlákna programu může 

mnou vytvořený program provádět souběžně další čtyři operace (vlákna). Jedná se 

o vlákna komunikující se senzorem flight control, obsluhu humanoidního robota při 

udržovaní stojaté polohy, řídící jednotlivé pohyby humanoidního robota a vypočítávající 

kalibraci kompasu. Vlákno komunikující se senzorem je spuštěno ihned po připojení 

senzoru flight control a běží prakticky neustále s hlavním vláknem. Ostatní vlákna jsou 

spouštěná podle potřeby a volby uživatele. 

6.3 Odesílaní a přejímaní dat 

K odesílání hodnot a příkazů využívám funkci writefile sloužící k zapisování 

do souboru. Za pomocí funkcí obsažených ve WinAPI jsem si vytvořil HANDLE, jenž 

obsahuje adresu daného portu sériové linky. Na tuto adresu pak stačí funkcí writefile 

zapsat hodnoty, které se tím na daný port sériové linky odešlou. Obdobně pracuje i funkce 

readfile, jenž v našem případě slouží ke čtení dat ze sériové linky. [20] 
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6.4 Dialogová okna 

Dialogová okna lze využít k ovládání pomocí zpráv operačního systému Windows. 

Každé dialogové okno dostává od systému zprávy. Tyto zprávy obsahují popis různých 

změn v systému např. stisknutí klávesy, pohyb kurzoru myši, označení (kliknutí do) 

určitého objektu kurzorem nebo také nějakou vnitřní změnu (otevření nebo zavření 

dialogového okna atd). V mém vytvořeném programu využívám ovládání pomocí kláves 

a kurzoru myši. Pokud se vybere příslušné tlačítko, tak se provede příslušná funkce (část 

kódu). 

Dialogová okna programu byla vytvořena pomocí grafického rozhranní aplikaci 

Microsoft Visual C++ verze 6.0. Výjimku tvoří dialogové okno manuálního řízení (Obr. 

32), které je psané čistě kódem v jazyce C pomocí funkcí WinAPI. 

6.5 Popis dialogových oken, vstupů a výstupů programu 

Můj vytvořený program obsahuje tři dialogová okna zobrazena na Obr. 30, Obr. 31 

a Obr. 32. Tyto okna slouží pro nastavování a ovládání procesu řízení. Dále pak používám 

message box (Obr. 28 a Obr. 29). Jde o tzv. informační okno, které má informovat o určité 

skutečnosti nebo se nás mohou dotazovat nabídkou jednoduchých možností ano, ne. 

6.5.1 Messege boxy 

V mém programu jsou dvě informační okna (message boxy). Jedno je uvítací (Obr. 

28) a druhé slouží pro ukončení (Obr. 29). Uvítací message box informuje k čemu program 

slouží a nabízí jen možnost OK. 

 

Obr. 28 Uvítací Message box 

Po potvrzení uvítacího message boxu se spustí první dialogové okno (Obr. 30). 

Druhý mesage box je vyvolán při jakékoli snaze ukončit program (Obr. 29). 
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Obr. 29 Message box k ukončení programu 

Ukončovací message box nabízí tři možnosti volby a to ano, ne a storno. V případě 

volby možnosti ano dojte k ukončení programu a zastavení všech činnosti. Pokud zvolíme 

ne nebo storno můžeme dále pokračovat v práci v již otevřeném dialogovém okně. 

6.5.2 Dialogová okna programu 

Prvním dialogovým oknem je okno připojení. Toto okno slouží k připojení 

humanoidního robota a senzoru FlightCtrl. 

 

Obr. 30 Dialogové okno pro připojení humanoidního robota a senzoru FlightCtrl 

V dialogové okně připojení (Obr. 30) se nalézají následující objekty. Tlačítka 

IDC_PRIPOJIT_H (3), IDC_ODPOJIT_H (4), IDC_STAND_H (5), IDC_PRIPOJIT_MK 

(8), IDC_ODPOJIT_MK (9), ID_END (17), ID_NEXT (18). Editační pole IDC_COM_H 

(1), IDC_STAV_H (2), IDC_COM_MK (6), IDC_STAV_MK (7), IDC_EDITX1 (10), 

IDC_EDITX2 (11), IDC_EDITY1 (12), IDC_EDITY2 (13), IDC_EDITZ (14), 
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IDC_EDITH (15), IDC_INFO (16). Uvedené objekty na obrázku 30 mají číslování 

červenými čísly. 

Do editačního pole IDC_COM_H (1) se musí zadat číslo portu sériové linky, na 

kterém se nalézá humanoidní robot. Po zadání čísla portu je možné robota připojit 

stisknutím tlačítka IDC_PRIPOJIT_H (3) nebo odpojit stiskem tlačítka IDC_ODPOJIT_H 

(4). Obdobný postup použijeme pro připojení senzoru FlightCtrl, kdy se do editačního pole 

IDC_COM_MK (6) zadá číslo portu senzoru a přípoji se stiskem IDC_PRIPOJIT_MK (8) 

nebo odpojí stiskem IDC_PRIPOJIT_MK (9). O stavu připojených zařízení nás informují 

editační okna IDC_STAV_H (2) a IDC_STAV_MK (7). 

Program má ošetření proti možnosti připojit se na již připojený nebo neexistující 

sériový port. O těchto eventualitách nás informuje editační pole IDC_INFO (16). 

Po připojení humanoidního robota se aktivuje tlačítko IDC_STAND_H (5). Při 

stisku tohoto tlačítka se na daný port sériové linky odešle příkaz, na jehož základě se robot 

postaví do základní pozice stání. To je vhodné pro ověření správnosti připojení, ale i nutné 

před připojením senzoru FlightCtrl. V senzoru se po zapojení uloží současná pozice jako 

nulová. Pro použití jiné nulové polohy musíme senzor vypnout a zapnout (odpojit a připojit 

napájení). 

Po připojení senzoru se začnou v editačních polích IDC_EDITX1 (10), 

IDC_EDITX2 (11), IDC_EDITY1 (12), IDC_EDITY2 (13) a IDC_EDITZ (14), 

IDC_EDITH (15) zobrazovat hodnoty naměřené senzorem. Hodnota v IDC_EDITX1 (10) 

představuje hodnotu naměřenou gyroskopem Roll (AngleRoll). Hodnota v IDC_EDITX2 

(11) označuje hodnotu naměřenou akcelerometrem v ose X (AccRoll). Obě tyto hodnoty 

udávají hodnotu náklonu v ose X (kladná náklon doprava, záporná náklon doleva). 

Hodnota v IDC_EDITY1 (12) představuje hodnotu naměřenou gyroskopem Nick 

(AngleNick). Hodnota v IDC_EDITY2 (13) označuje hodnotu naměřenou akcelerometrem 

v ose Y (AccNick). Obě tyto hodnoty udávají hodnotu náklonu v ose Y (kladná náklon 

dopředu, záporná náklon dozadu). Hodnoty náklonu v osách X i Y jsou přepočítány 

a zobrazeny ve stupních (1 = 0,15 stupňů). 

Hodnota v IDC_EDITZ (14) představuje hodnotu kompasu (Compass Value) 

a hodnota v IDC_EDITH (15) označuje hodnotu výškoměru (Height Value). 
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Po připojení obou zařízení (robota a senzoru) se aktivuje tlačítko ID_NEXT (18). 

To ukončí dialogové okno připojení (Obr. 30) a otevře dialogové okno řízení (Obr. 31). 

Program lze kdykoli ukončit tlačítkem ID_END (17). 

 

Obr. 31 Dialogové okno k řízení humanoidního robota 

V dialogové okně řízení (Obr. 31) se nalézají následující objekty. Tlačítka 

IDC_ROVNOVAHA (5), IDC_PREPNAPADENI (7), IDC_KALIBRACE (8), 

IDC_NAKLON_F (11), IDC_NAKLON_B (12), IDC_KALIBRACEKOMPAS (13), 

IDC_RIZENI (14), IDC_JEDNOTKY (16), ID_BACK (23), ID_END (24). Editační pole 

IDC_EDIT_AGRESE (6), IDC_EDIT_KALIBRACE (9), IDC_EDIT_KROK (10), 

IDC_EDITX1 (17), IDC_EDITX2 (18), IDC_EDITY1 (19), IDC_EDITY2 (20), 

IDC_EDITZ (21), IDC_EDITH (22), IDC_INFO (25). A čtyři zaškrtávající políčka 

IDC_NAKLON (1), IDC_CHUZE (2), IDC_NAPADENI (3), IDC_VZTAT (4). Uvedené 

objekty na Obr. 31 mají číslování červenými čísly. 
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Z předchozího dialogového okna zůstávají stejné hodnoty senzoru FlightCtrl 

zobrazené v editačních polích IDC_EDITX1 (17), IDC_EDITX2 (18), IDC_EDITY1 (19), 

IDC_EDITY2 (20), IDC_EDITZ (21) a IDC_EDITH (22). Lze přepnout zobrazené 

hodnoty ze stupňů na originální hodnoty získané ze senzoru, což je možné pomocí tlačítka 

IDC_JEDNOTKY (16). O nastavených jednotkách nás informuje text tlačítka, jenž se při 

přepnutí mění. 

Dále zůstává z předchozího okna stejné tlačítko pro ukončení ID_END (24) 

a editační pole IDC_INFO (25) s nápovědou. Na předchozí okno nastavení (Obr. 30) 

se můžeme vrátit pomocí tlačítka ID_BACK (23). 

V dialogovém okně řízení (Obr. 31) nalezneme funkce pro udržování stojaté 

pozice. Tlačítkem IDC_ROVNOVAHA (5) spustíme vlákno, ve kterém běží smyčka 

používající zvolené funkce (metody) k udržování stojaté pozice. Opětovným stiskem 

tlačítka smyčku zastavíme. O stavu nás informuje text tlačítka. Zaškrtávajícími políčky 

volíme metody, které se mají k udržování stojaté pozice používat. 

Zaškrtnutím políčka IDC_NAKLON (1) povolíme udržování stojaté pozice změnou 

těžiště. Zaškrtnutím IDC_CHUZE (2) povolíme udržování stojaté pozice chůzí dopředu a 

dozadu. Zaškrtnutím IDC_NAPADENI (3) povolíme reakci na vychýlení náklonu nebo 

na změnu rychlosti náklonu. Přepínání těchto dvou voleb zprostředkovává tlačítko 

IDC_PREPNAPADENI (7), které nás o stavu informuje svým textem. V případě detekce 

vychýlení náklonu většího než 5 stupňů nebo rychlosti změny náklonu větší jak 5 stupňů 

za 100 milisekund, se začne zvyšovat hodnota agrese v editačním poli 

IDC_EDIT_AGRESE (6). Při dosažení hodnoty agrese 100 se robot přesune do stabilnější 

pozice (Ready) na dobu 7 sekund. 

Zaškrtnutím políčka IDC_VZTAT (4) povolíme automatické vstávání robota při 

pádu. Algoritmus rozezná zda a na jakou stranu robot spadl a provede příslušný pohyb 

k navracení stojaté pozice robota. 

V případě, že by základní pozice stání neodpovídala relativně stabilní poloze, např. 

vlivem úprav robota nebo tíhou kabeláže, je možné změnit těžiště robota manuálně. Změna 

se provádí předkloněním nebo zakloněním robota v pase. Jedná se o změnu hodnot 

na pohonných jednotkách s ID 11 a 12. 
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Tlačítkem IDC_KALIBRACE (8) aktivujeme a deaktivujeme úpravu základní 

pozice. O stavu nás informuje text tlačítka. Tlačítky IDC_NAKLON_F (11) 

a IDC_NAKLON_B (12) měníme náklon v pase robota podle zadaného kroku v editačním 

poli IDC_EDIT_KROK (10). O aktuální změně náklonu nás informuje hodnota 

v editačním poli IDC_EDIT_KALIBRACE (9). Tato hodnota je v jednotkách, které 

požívají pohonné jednotky (3,41 = 1 stupeň). 

Další možností je kalibrace kompasu. Ta se spustí tlačítkem 

IDC_KALIBRACEKOMPAS (13) a až do dokončení kalibrace kompasu bude tlačítko 

deaktivováno. Při kalibraci kompasu  s robotem nehýbeme. 

Tlačítkem IDC_RIZENI (14) se zavřeme dialogové okno řízení (Obr. 31) 

a otevřeme dialogové okno manuální řízení (Obr. 32). 

 

Obr. 32 Dialogové okno manuální řízení 

Dialogové okno manuální řízení (Obr. 32) neobsahuje žádné objekty. Toto okno 

nemá žádné tlačítka ani editační pole. Texty jsou psaný kódem na zadané souřadnice 

dialogového okna. Toto dialogové okno reaguje na stisknutí kláves na klávesnice. 

Modrým písmem na žlutém pozadí mají klávesy, na které dialogové okno reaguje. 

Černým písmem na zeleném pozadí se vypisují hodnoty ze senzoru FlightCtrl. Jedná se 

o hodnoty náklonu v ose X (AccRoll) a Y (AccNick) změřené akcelerometrem, dále 

o hodnotu kompasu. Černým písmem na bílém pozadí je vypisována probíhající činnost 

v reakci na stisknutou klávesu. 
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Stiskem klávesy „A“ se zapíná a vypíná funkce udržování směru chůze. Při zapnuti 

dojde ke změně červeného pozadí na zelené a změní se text na zapnuta s hodnotou 

kompasu (aktuální směr který se hlídá). Aktuální hodnota směru se udržuje do doby než 

dojde k použití pohybu otáčení v reakci na stisknutou klávesu (hodnota se aktualizuje). 

V obrázcích dialogových oken (Obr. 30 a Obr. 31) jsou číselné popisky odkazující 

na názvy jednotlivých prvků, na které je ve zdrojovém kódu programu odkazováno. 

Zdrojový kód i program samotný najdete v přílohách na CD (program – 

\Program\Humanoid.exe, zdrojový kód – \Program\Zdrojový kód\). 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo sestavit humanoidního robota z komponent 

společnosti Robotis. Otestovat řídící program a na základě výsledku upravit konstrukci 

a řídící program. Dále sestaveného robota doplnit vhodným senzorem, aby rozlišoval 

základní pozice. 

Popsal jsem úpravy humanoidního robota, uspořádání a vlastnosti pohonných 

jednotek AX-12, ze kterých se robot skládá. Také jsem popsal typ řízení použitý při řízení 

robota. Zjistil jsem mezní hodnoty pohonných jednotek AX-12 a nastavil je pomocí 

software RoboPlus tak, aby bylo možné využívat všech pohybů a nedošlo k poškození 

(polámání plastových koleček převodovky) při zadání špatné hodnoty pozice. 

Humanoidní robot byl doplněn senzorem FlightCtrl od společnosti Mikrokopter. 

Uvedl jsem princip a komunikaci se senzorem, dále návrhy algoritmů k řízení 

humanoidního robota na základě hodnot senzoru FlightCtrl. Mezi navržené algoritmy patří 

udržování stojaté pozice na nakloněné i vodorovné podložce, detekce a reakce na nestojaté 

pozice, rozpoznaní možného vychylování (může být považováno za útok), udržovaní 

směru chůze a kalibrace vychýlení digitálního kompasu senzoru. Důležité algoritmy jsem 

vykreslil ve vývojových diagramech a následně vytvořil program využívající navržené 

algoritmy k řízení humanoidního robota. 

Program jsem napsal v jazyce C za pomocí aplikaci Microsoft Visual C++ verze 

6.0, která umožňuje psaní v programovacích jazycích C a C++. Program umožňuje výběr 

portu sériové linky pro humanoidního robota i senzor FlightCtrl. Ošetřuje připojování 

na neexistující nebo používané porty sériové linky a umožňuje případné změny sériových 

linek. Program využívá upravených pohybů výrobce Robotis pro humanoida typu A. 

Umožňuje využívání navržených algoritmů k udržování stojaté pozice změnou těžiště nebo 

chůzí a kalibraci kompasu senzoru k zpřesnění získávaných hodnot. Detekuje spadnutí 

robota a následně na základě zjištěné pozice inicializuje pohyb k navracení stojaté pozice 

robota. Detekuje vychylování pozice, jenž může byt považováno za útok a reaguje na to 

stabilnější pozici. Umožňuje postupné a současné spouštění a zastavování těchto algoritmů. 

Program byl vytvořen z více vláken, takže umožňuje provádět více současných operací. 

Nabízí také možnost manuálního řízení, při kterém je kontrolován a upravován směr chůze. 

Manuální řízení pohybu robota se provádí pomocí kláves. 
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K řízení se využívají dialogová okna nabízející přehlednost a více možností 

ovládaní, jenž by v konzolové aplikací nebyly možné. Dialogová okna lze ovládat pomocí 

klávesnice i kurzoru myši. Přehledně zobrazují informace ze senzoru během řízení 

a nastavování. Program i jeho zdrojový kód jsou uloženy v přílohách na CD (program – 

\Program\ Humanoid.exe, zdrojový kód – \Program\Zdrojový kód\). 

Sestrojeného humanoidního robota je možné do budoucna doplnit bezdrátovou 

komunikací, popřípadě i dalšími senzory zlepšujícími jeho orientaci v prostoru, aby bylo 

možné zjistit překážku nebo pozici robota v prostoru. 
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