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ANOTACE 

Předmětem této práce je konstrukce čtyřkolového robotického vozidla. Ta začíná 

výběrem vhodných komponent od konstrukčních prvků, přes pohonné jednotky a snímače 

až po volbu vhodné řídící jednotky. Dále postupuje přes realizaci fyzické konstrukce a 

řešení interface mezi periferiemi a řídící jednotkou a to jak po stránce elektrické, tak i 

softwarové. Konečnou fází práce je tvorba programového vybavení robotického vozidla 

umožňující jeho dálkové ovládání, završená shrnutím praktických zkušeností z testovacího 

provozu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Robot, Kinect, Dynamixel, Sabertooth, GPS, Sonar. 

 

SUMMARY 

The object of this work is the construction of four-wheel robotic vehicle. It begins 

with the selection of suitable components from construction parts, through the power 

unit and sensors to select the appropriate control unit. Work further progresses through 

design and implementation of the physical interface between the solutions and peripherals 

controller. In this way it solves the electrical and software aspects. The final phase of work 

is the creation of software robotic vehicle allowing the remote control, topped by summary 

of practical experience in test operation. 

 

 

 

KEYWORDS 

Robot, Kinect, Dynamixel, Sabertooth, GPS, echo sounder. 
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1 ÚVOD 

Náplní této diplomové práce je konstrukce čtyřkolového robotického vozidla s 

implementací vzdáleného řízení. Zmíněné řízení představuje v tomto případě ovládání 

robota člověkem s vyloučením vzájemného fyzického kontaktu. Jako vhodné možnosti se 

jevilo ovládání prostřednictvím datových přenosů mezi robotem a terminálovým zařízením 

obsluhy, nebo využití takového způsobu ovládání, který by odrážel trendy nastupující 

v poslední době na poli HMI (Human Machine Interfaces). Tím je myšleno zejména 

využití vhodného snímače pro interakci prostřednictvím tzv. přirozených rozhraní (Natural 

inerfaces). Do této kategorie patří např. hlasové ovládání, ovládání pohybem, 

neuroelektronickými snímači apod. V oblasti konstrukce robota pak byla snaha vytvořit 

robotické vozidlo schopné pohybu ve venkovním prostředí zahrnujícím lehčí terén. Tomu 

byl robot uzpůsoben v otázkách celkové velikosti, výšky podvozku, použitých pohonných 

jednotek a snímačů. Ačkoliv to nebylo vyloženou nutností, bylo po celou dobu praktické 

realizace vynaloženo maximální úsilí, aby na jejím konci vzniklo zařízení nejen 

demonstrující nové možnosti ovládání, ale produkt vhodný k dalším praktickým 

experimentům v oblasti robotiky. 

Tato práce pokrývá kompletní spektrum tvorby robotického vozidla. Začíná vlastní 

mechanickou konstrukcí. Dále se zabývá výběrem vhodných pohonných jednotek a 

stanovením způsobu, jakým bude řízen jejich výkon. Na tuto otázku spolu s výběrem 

vhodné řídící jednotky úzce navazuje volba zdroje elektrické energie a konstrukce 

napájecích obvodů. Díky snaze o vytvoření robota uzpůsobeného k dalším experimentům 

se tato práce zabývá i výběrem snímačů použitých k mapování okolního prostředí. 

Základní část práce na programovém vybavení tvoří implementace komunikačních 

protokolů pro získávání dat ze snímačů a nastavování akčních prvků. Pro jednotlivá 

zařízení budou proto vytvořeny třídy s atributy a metodami reflektujícími jejich charakter 

z hlediska způsobu spolupráce vyžadovaného konkrétním zařízením a také z hlediska 

potřeb uživatele, který jej bude moci využívat prostřednictvím jednoduchých funkcí, bez 

nutnosti hlubších znalostí jeho rozhraní. Na tomto základním kameni bude následně 

postavena funkcionalita ve smyslu vlastního ovládání robota člověkem. 

Finální část práce pak bude sestávat z praktických pokusů s navrženým způsobem 

ovládání. Na základě zkušeností získaných v této fázi práce pak bude provedeno shrnutí s 

formulací závěrů charakterizujících klady i nedostatky zvoleného řešení a případnými 

návrhy vedoucími ke snížení nebo eliminaci negativních aspektů.  
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2 NÁVRH A REALIZACE MODELU 

Na začátku této kapitoly je obsažen stručný úvod, osvětlující co se vlastně pod 

označením robot skrývá a jaké kategorie robotů obecně rozlišujeme. Vlastní návrh a 

realizace řeší problematiku fyzické konstrukce robota, osazení vhodnými akčními prvky, 

výběr řídicího systému, způsob realizace fyzického interface pro výměnu dat s periferiemi 

a návrh napájecích obvodů. 

2.1 Roboti obecně a jejich kategorizace 

Pojem robot vychází ze slova robota označujícího v českém jazyce těžkou práci. 

Zcela nový rozměr mu však dal Karel Čapek ve svém románu RUR. Od té doby pojem 

robot představuje stroj zpracovávající definované úlohy s určitou mírou samostatnosti. Přes 

to, že zprvu dominovala představa robota coby humanoidního stroje, existuje v současnosti 

velice široké spektrum rozličných strojů, které lze označit za roboty. Roboty lze rozdělit do 

různých skupin podle takových hledisek, jako je míra autonomie, pohyblivosti, účelu, míry 

interakce s okolím a dalších. Robotika coby vědní obor zahrnuje široké spektrum disciplín 

a její počátky se datují někdy do šedesátých let dvacátého století. Zde stojí za zmínku 

základní etický kodex, definovaný spisovatelem Issacem Asimovem v knize I Robot (Já 

robot) v době, kdy robotika byla řekněme v prenatálním stádiu. Ten představují tři základní 

zákony robotiky [15]: 

1. zákon. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo 

člověku ublíženo. 

2. zákon. Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s 

prvním zákonem. 

3. zákon. Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v 

rozporu s prvním nebo druhým zákonem. 

Tyto zákony sám Asimov později rozšířil o tzv. nultý zákon říkající, že robot nesmí 

ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo. Nicméně tento zákon 

vyvolal rozporuplné reakce a dnes se nebere příliš v úvahu. Později si Asimov byl dokonce 

vědom možnosti vývoje robotů na úroveň člověka, a proto v další ze svých knih formuluje 

zákony stavící roboty do rovnocenné pozice.  

Hned na začátku druhé poloviny dvacátého století začínají vznikat první průmysloví 

roboti a také první robotické vozidlo vybavené viděním označené S. R. I. Od této doby se 

robotika začíná prudce rozvíjet a v současnosti se stává i koníčkem pro čím dál rozšířenější 

skupinu nadšenců. To je dáno kromě velké atraktivity tohoto oboru hlavně dostupností 

elektronických komponent a vcelku výkonných počítačů masové veřejnosti. 

Z hlediska této práce je zajímavá hlavně oblast mobilních robotů, kde můžeme rozlišit 

několik způsobů, kterými se pohyb robotů v prostoru realizuje. Dá se říci, že lze obecně 

podobně jako u dopravních prostředků narazit na roboty pohybující se po souši, ve vodě a 

ve vzduchu (nebo dokonce v kosmu). V našem případě jak název práce napovídá, se bude 

jednat o vozidlo, tudíž stroj pohybující se po pevném povrchu. Tato skupina robotů je ze 

zmíněných nejrozšířenější a podle způsobu realizace pohybu můžeme určit několik 

základních kategorií: 
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 Chodící roboti; 

 pásoví roboti; 

 roboti s diferenciálním pohonem kol; 

 roboti se synchronním pohonem kol; 

 trojkolový robot s řízeným středním kolem; 

 robot s Ackermanovým podvozkem; 

 robot s všesměrovým podvozkem. 

Chodící roboti (viz. obrázek 2.1-1) vycházejí konstrukčně ze snahy napodobit chůzi 

člověka, zvířete, nebo hmyzu. Tento způsob pohybu je sice velmi zajímavý, nicméně 

pokud pro něj neexistují zvláštní důvody, moc se nepoužívá. Pokud samozřejmě důvodem 

této konstrukce není přímo snaha zkoumat zmíněný způsob pohybu jako takový. Důvodem 

nižšího zastoupení je značně problematická implementace a také vysoká energetická 

náročnost daného pohybu při použití dnes dostupných pohonných jednotek. 

 

 

Obrázek 2.1-1: Příklad konstrukce chodícího robota [1]. 

Roboti s diferenciálním pohonem kol (viz. obrázek 2.1-2) mají poháněna zpravidla 

dvě kola a třetí kolo má pouze stabilizační charakter.  Vyskytují se však i varianty se 

čtyřmi koly. Diferenciální konstrukce má výhodu v tom, že robot je schopen otočit se na 

místě, což má příznivý vliv na jeho manévrovací schopnost a zároveň snižuje náročnost 

algoritmů pro řízení pohybu robota. Současně je toto řešení konstrukčně velice 

jednoduché. Jeho nevýhodou je nižší schopnost zdolávat náročnější terén a horší stabilita. 

Pro vyhodnocování polohy robota lze velice dobře využít odometrii. 
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Obrázek 2.1-2: Ukázka robota s diferenciálním podvozkem od firmy Snail Instruments [2]. 

 

Roboti s pásovým podvozkem jsou ve většině aspektů velmi podobní konstrukci 

s diferenciálním pohonem kol. Rozdíl je zejména v tom, že pásová konstrukce umožňuje 

lepší pohyb v těžším terénu, ale na druhou stranu je energeticky náročnější a dochází k 

větším prokluzům, které značně ztěžují využití odometrie pro vyhodnocení změny polohy 

robota v prostoru během jeho pohybu. 

Roboti se synchronním pohonem kol jsou vybaveni několika koly (nejčastěji třemi) 

majícími dva stupně volnosti, tzn., že jsou schopna nejen otáčení, ale i změny směru. Tím 

je umožněn pohyb prakticky do všech stran i otáčení na místě. Takový robot má velmi 

dobrou manévrovací schopnost na úkor vyšší konstrukční složitosti. 

Roboti s všesměrovými koly (viz. obrázek 2.1-3) mají podvozek složený nejčastěji ze 

tří kol, jejichž osy svírají úhel 120° a jejich průsečík se nachází v těžišti robota. Kola v této 

konstrukci jsou složena ze soudkovitých oválů minimalizujících třecí odpor při pohybu 

kolem ve směru jeho osy. Vyskytují se i čtyřkolové verze, u nichž není osa válečků na 

obvodu umístěna kolmo k ose kola, základní princip je ale shodný. Tento typ robota 

obtížně zvládá pohyb v náročnějším terénu. Díky velkému prokluzu kol při pohybu lze jen 

stěží využívat odometrii, ale na druhou stranu je schopen otáčet se na místě, pohybovat se 

libovolným směrem vzhledem k orientaci platformy a jedná se tak zřejmě o konstrukci 

s nejlepší manévrovací schopností na rovném povrchu. 
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Obrázek 2.1-3: Ukázka konstrukce s všesměrovými koly (zařízení Rovio firmy WowWee) [3]. 

Trojkolový robot s řízeným středním kolem je typem robota, který má dvě 

poháněná kola se společnou osou a třetí kolo, které se nachází na kolmici ze středu osy 

poháněných kol. Toto třetí kolo je pak natáčeno a slouží k řízení směru pohybu robota. 

Popisovaná konstrukce má nižší manévrovací schopnost a při malém poloměru otáčení 

dochází při spojené ose hnacích kol k velkému prokluzu. Dobře se zde však uplatňuje 

odometrie a to zejména při sledování polohy středového kola. S tímto robotem je možné 

zdolávat i lehčí terén. Nevýhodou je možnost pohybu pouze po kružnicích s proměnlivým 

poloměrem a díky tomu i vyšší složitost algoritmů pro řízení pohybu robota v prostoru. 

Robot s Ackermanovým podvozkem je čtyřkolový robot konstrukčně podobný 

automobilu, kdy zatáčení zajišťuje dvojice kol. Ve většině aspektů je tato konstrukce 

podobná předchozímu typu, nicméně díky čtyřem kolům má větší stabilitu a s tím spojenou 

větší schopnost pohybu v náročnějším terénu. Vzhledem k tomu, že každé z kol řídících 

směr se pohybuje po jiném poloměru, řeší se obvykle pro minimalizaci prokluzu a 

případně zvýšení kvality odometrie otázka konstrukce zatáčení, která by minimalizovala 

chybu v úhlu natočení kol vůči poloměru dráhy, na níž se pohybují. Problematika syntézy 

Ackermanova řízení je v této práci nastíněna, jelikož právě tento typ robota je její náplní. 

Není však popsána detailně, jelikož je spíše okrajovou záležitostí. 

2.2 Výběr pohonných jednotek 

Spektrum pohonných jednotek vhodných pro robota bylo omezeno na elektromotory 

s převodovkou. Možnost použití spalovacích motorů byla v samém počátku vyloučena, 

protože při jejich provozu vznikají spaliny znemožňující provoz v interiéru, jsou velice 

hlučné a jejich řízení je problematičtější než v případě elektromotorů. Zde je třeba zmínit, 

že pro konstrukci robota jsou k dispozici komplety motorů s převodovkou a kolem (viz. 

obrázek 2.2-1) od firmy Snail instruments typu GM37W115 s následujícími parametry: 
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 Napájecí napětí 12V/DC (max. 13,8V/DC); 

 proudový odběr bez zátěže = 80 mA; 

 proudový odběr při 0 ot*min
-1

 = 2A; 

 max. krouticí moment = 1 Nm ; 

 průměr kola = 115 mm; 

 rychlost pohybu = 1,2 m*s
-1

. 

 

Obrázek 2.2-1: komplet motoru s převodovkou a kolem GM37W115. 

Předmětem této kapitoly je proto v první řadě stanovit použitelnost zmíněných 

jednotek a pouze při negativním výsledku stanovit řešení této situace a případně navrhnout 

jiné vhodné alternativy. 

Pro stanovení minimálního výkonu motorů byl proveden výchozí odhad hmotnosti 

robota na 3kg. Pro lepší schopnost pohybu v terénu byla zvolena varianta pohonu všech 

čtyř kol, kdy každé kolo bude mít svou vlastní pohonnou jednotku. Tato varianta totiž 

výrazně usnadňuje konstrukci a zároveň umožňuje minimalizovat prokluz, ke kterému by 

v případě společného pohonu náprav při křivočarém pohybu robota muselo nutně docházet. 

Celkový výkon jedné pohonné jednotky pak představuje ¼ výkonu stanoveného pro pohon 

celého robota. 

Určení výkonu pohonných jednotek spočívá ve stanovení odporových sil, které musí 

být při pohybu robota překonány hnací silou. Tuto sílu můžeme vyjádřit jednoduchým 

vztahem: 

    
  

  

 

   
          (2.1) 

kde  Fh [N] představuje vlastní hnací sílu, Mi [N*m] moment síly i-tého pohonného 

kola a Ri [m] jeho poloměr. Podle [4] lze rozlišit několik základních odporových sil, a to 

valivý odpor, vzdušný odpor, odpor stoupání a odpor zrychlení. Pro naše účely můžeme 

zcela jistě zanedbat vzdušný odpor, jelikož při uvažované rychlosti pohybu robota nehraje 

významnější roli. Odpor zrychlení pro zjednodušení bude též zanedbán a stanovení výkonu 

tedy provedeme pouze na základě orientačního stanovení valivého odporu a odporu 

stoupání, kdy budeme předpokládat maximální hodnotu stoupání zdolávaného robotem 

20°. V případě valivého odporu nejsme také schopni stanovit míru deformace pneumatik 

v závislosti na jejich zatížení. Z toho důvodu budeme uvažovat pro výpočet valivého 
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odporu vztah 2.1 zohledňující pouze hmotnost robota m [kg], tíhové zrychlení 

g [kg*m*s
-2

], poloměr kola R [m] a fk reprezentující součinitel valivého odporu na určitém 

typu povrchu. Pro určení fk byla z [4] převzata tabulka 2.2-1. Pro překonání síly způsobené 

pohybem po nakloněné rovině můžeme vycházet ze základního fyzikálního vztahu 2.2, kde 

α reprezentuje úhel sklonu nakloněné roviny. Pokud výslednou sílu potřebnou pro pohon 

robota bereme jako součet dvou předchozích, můžeme její celkovou velikost potom 

jednoduše popsat vztahem 2.3.  

       
   

 
         (2.1) 

                   (2.2) 

              
       

 
            (2.3) 

Tabulka 2.2-1: Tabulka součinitelů valivého odporu pro různé typy povrchů [4]. 

Povrch fk Povrch fk 

Dlažba 0,02 - 0,03 Travnatý terén 0,08 - 0,15 

Beton 0,015 - 0,025 Písečný terén 0,15 - 0,30 

Asfalt 0,01 - 0,02 Zasněžený terén 0,20 - 0,30 

Polní cesta suchá 0,04 - 0,15 Bahnitá půda 0,20 - 0,40 

Polní cesta mokrá 0,08 - 0,20 Náledí 0,01 - 0,025 

 

Při dosazení konkrétních hodnot použijeme pro koeficient fk hodnotu 0,04 (suchá 

polní cesta), jelikož neočekáváme pohyb v náročném terénu a ostatní hodnoty jsou 

dosazeny na základě dříve zmíněných předpokladů. Po výpočtu vychází celková potřebná 

hnací síla na 33 N. Pro jednu nápravu tedy 8,25 N. Hodnota požadovaného momentu síly 

na hřídeli jedné pohonné jednotky je pak 0,47 Nm. Na základě těchto hodnot můžeme 

konstatovat, že pohonné jednotky GM37W115 jsou pro pohon robota vyhovující. 

2.3 Mechanická konstrukce 

Mechanická konstrukce je výrazným způsobem ovlivněna tím, že pro její praktické 

provedení není k dispozici žádné zvláštní zázemí a je třeba zvolit takové řešení, které bude 

možné realizovat tzv. na koleně, pouze za použití běžných nástrojů ze sortimentu hodně 

malé domácí dílny. Proto připadalo v úvahu vytvořit konstrukci robota z dílů oblíbené 

stavebnice Merkur, vytvořit laminátový základ konstrukce nebo nakonec zvolená varianta, 

kterou bylo použití hliníkových profilů. Tuto variantu jsem zvolil zejména proto, že nabízí 

vysokou mechanickou odolnost při přiměřené hmotnosti a cenově je také velice dobře 

dostupná. Další velmi pozitivní vlastností je, že tato konstrukce může zároveň tvořit 

chladič pro případné výkonové prvky, jimiž by mohl být robot vybaven. 

Pro základ platformy robota byl navržen rám z profilů o rozměrech 40*20 mm při 

jeho celkové velikosti 35*20cm. Velikost rámu byla zvolena tak, aby na ní bylo případně 

možné instalovat desku PC ve formátu mini ITX a zároveň tvořil dostatečnou základnu pro 

umístění potřebných komponent. Také zde byla snaha uzpůsobit rozměr robota pro jeho 

provoz v exteriéru i interiéru. 
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Obrázek 2.3-1: Hliníkový rám konstrukce robota. 

Na fotografii základny (obrázek 2.3-1) jsou patrné otvory sloužící k přichycení náprav 

s pohonnými jednotkami. V přední části je do těchto otvorů vlepena trubička o vnitřním 

průměru 10 mm tvořící pouzdro osy zatáčení, která bude realizována šroubem o stejném 

průměru. Obrázek 2.3-2 znázorňuje zamýšlené řešení připevnění předních kol. 

 

Obrázek 2.3-2: Schematické znázornění navrhovaného závěsu předních kol. 

Po vyřešení závěsu kol přišla na řadu syntéza Ackermanova řízení, která rozšiřuje 

standardní lichoběžníkové řízení a snaží se při zatáčení docílit vychýlení kol odpovídající 

tečně kružnice, po níž se kolo při zatáčení pohybuje. Tato syntéza není nikdy dokonalá a 

vždy je výsledek zatížen nějakou chybou, jejíž velikost se mění s úhlem natočení. 

Každopádně při vhodném provedení výrazně snižuje prokluz kol a zvyšuje tím účinnost 

přenosu výkonu hnacího mechanizmu na povrch, po kterém se kola pohybují. 
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V našem případě byla pro syntézu použita tzv Causantova konstrukce převzatá z [5]. 

Konstrukční řešení robota není primárním záměrem této práce, a proto bylo upuštěno od 

stanovení chybových křivek a následných korekcí konstrukce. Základem grafické syntézy 

je vykreslení podvozku ve vhodném měřítku při maximálním zvažovaném vytočení kol a 

vynesení jejich os do středu otáčení. Dalším geometrickým postupem podrobněji 

popsaným v [5] pak získáme konkrétní hodnoty pro konstrukci řídicího mechanizmu. 

Obrázek 2.3-3 zobrazuje prakticky provedenou grafickou syntézu pro našeho robota. 

 

Obrázek 2.3-3: Grafická syntéza Ackermanova řízení. 

Obdélník na levé straně obrázku je zde v libovolném měřítku vynesen mezi body 

představujícími středy závěsů kol a v horní části je vykreslena výsledná konstrukce. 

Podstatná část syntézy se však odehrává v pravé dolní části obrázku, jež není příliš 

zřetelná, a proto její detail zobrazuje obrázek 2.3-5. 

 

 

Obrázek 2.3-4: Detail grafické syntézy Ackermanova řízení. 
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Po provedení syntézy byly z hliníkových profilů a šroubů vytvořeny konstrukce 

náprav, do nichž se zabudovaly pohonné jednotky. Po jejich montáži do hlavního rámu 

jsem přistoupil k praktické realizaci řídicího mechanizmu zatáčení, kdy byly využity 

zbytky hliníkových profilů, šroubky + matky o průměru 3mm a válečky distančních 

sloupků pro zmíněný průměr. Jak byla nakonec výsledná konstrukce provedena, 

demonstruje obrázek 2.3-5. Zde je vidět i jednotka AX-12, která byla namontována 

později, nicméně fotografie před její montáží není k dispozici. 

 

 

Obrázek 2.3-5: Detail praktické konstrukce Ackermanova řízení. 

Tímto byla hlavní konstrukční část dokončena, další práce spočívaly už jen v uchycení 

snímačů, řídící jednotky a jiných prvků. Zde se již jednalo o jednoduché úkony 

nevyžadující bližší popis, a proto se jimi již nebudeme v této kapitole zabývat. Nyní 

můžeme tedy část mechanické konstrukce uzavřít ukázkou výsledné platformy, kterou 

prezentuje Obrázek 2.3-6 (opět včetně jednotky AX-12). 
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Obrázek 2.3-6: Výsledná konstrukce platformy robota. 

2.4 Pohonná jednotka řízení směru pohybu 

Při výběru jednotek realizujících zatáčení robota bylo zvažováno několik možných 

alternativ: 

 Modelářský servomotor; 

 krokový motor; 

 stejnosměrný motor s převodovkou a enkodérem; 

 servomotor Robotis Dynamixel AX-12. 

Modelářské servomotory se vyrábějí ve velmi široké škále modelů. Lze tedy 

zakoupit jak serva velmi malých rozměrů a hmotností disponující pouze malým 

momentem síly na hřídeli, tak i větší modely s momenty síly okolo 5 Nm. Obecně se 

rozdělují na analogová a digitální. Analogová mají, jak název napovídá řídicí 

mechanizmus založen na analogových obvodech a řízení vnitřního motoru je čistě 

proporcionální. V případě novějších digitálních serv je snímána stejně jako v předchozím 

případě aktuální poloha výstupní hřídele potenciometrem, ale řízení je realizováno 

procesorem umožňujícím sofistikovanější způsob řízení. U obou variant je do serv 

informace o požadované poloze přenášena shodným způsobem. V intervalech 20 ms je do 

řídicí elektroniky z nadřazeného systému zasílán puls v intervalu 1÷2 µs, kdy délka tohoto 

pulsu odpovídá požadované pozici. Rozsah pohybu pak bývá v rozmezí 90÷180°. Kdyby 

byla zvolena tato alternativa, vyžadovalo by to zakoupení nebo výrobu rozhraní pro tento 

specifický způsob ovládání serva a nebylo by možné zjistit jeho skutečnou polohu díky 

absenci zpětné vazby do nadřazeného systému. 
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Krokový motor má tu charakteristickou vlastnost, že při jeho řízení se spoléháme na 

dosažení požadované pozice na základě signálů zaslaných do motoru a nejsou využívány 

žádné zpětné vazby (s výjimkou koncových poloh). Tyto motory dosahují vysokých otáček 

a pro velké množství aplikací představují téměř nezastupitelné řešení. Jejich nevýhodou je 

nutnost trvale přiváděného proudu do některé z fází v klidovém stavu, aby se motor 

působením sil na hřídeli nevychýlil ze své pozice. V aplikacích s nižšími požadavky na 

přesnost a rychlost je tato skutečnost řešena použitím šnekových převodových ústrojí 

minimalizujících možnost změny polohy hřídele motoru silovým působením zátěže. Oproti 

modelářským servomotorům je schopen trvalého otáčení. Popisovaná alternativa je 

v našem případě relativně vhodná, nicméně pro konstrukční složitost v dostupných 

podmínkách těžko realizovatelná. Navíc stejně jako předchozí varianta vyžaduje speciální 

elektroniku. 

Stejnosměrný motor s převodovkou a enkodérem je také poměrně zajímavou 

možností. Jeho řízení je vcelku jednoduché a enkodér zajišťuje možnost přenášet informaci 

o skutečné poloze do nadřazeného systému. Konstrukční náročnost oproti předchozí 

variantě snižuje možnost pořízení hotového celku, avšak řídicí elektronika by vyžadovala 

vlastní konstrukci. 

Servomotor Robotis Dynamixel AX-12 je velice blízký digitálním modelářským 

servomotorům. Zásadním rozdílem je to, že oproti nim je vybaven komunikační sběrnicí a 

firemní komunikační protokol pak umožňuje zapisovat a číst velké množství registrů uvnitř 

těchto jednotek. Zmíněná možnost přináší širokou škálu funkcí pro řízení jednotky a 

zajišťuje možnost získání informací o jejím skutečném stavu (nejen aktuální polohu 

hřídele). Jednotky AX-12 je navíc možné z nadřazeného systému řídit prostřednictvím 

zařízení CM-5 přímo přes rozhraní RS232. Firma Robotis vnímá právě robotiku jako 

cílový segment pro zmíněné servomotory, a proto doplňuje svůj sortiment i různými 

snímači připojitelnými na stejnou sběrnici a plastovými díly k vytváření rozličných 

konstrukcí. Všechny zmíněné vlastnosti činí tuto alternativu nejvhodnější pro naše účely, 

což napověděly i obrázky v předchozí kapitole ukazující praktickou implementaci AX-12 

v mechanice řízení směru pohybu. 

2.5 Návrh řízení výkonu přenášeného do náprav 

Pro řízení výkonu motorů pohánějících jednotlivá kola je vhodné použít nějakou 

relativně plynulou (přesněji diskrétní) variantu. To není ale jediný aspekt návrhu. Je 

vhodné si též uvědomit, že robot se bude pohybovat vpřed i vzad. Z toho důvodu je nutné 

zajistit možnost změny polarity elektrického napětí na motorech. Nejprimitivnější řešení 

by mohlo tuto potřebu řešit pomocí relé. To je však značně neadekvátní současným 

možnostem a proto je vhodnější variantou v elektronice velmi dobře známé zapojení 

nazývané H-bridge, nebo využití symetrického zdroje. Princip obou zapojení znázorňuje 

obrázek 2.5-1 pro H-bridge a obrázek 2.5-2 pro zapojení se symetrickým zdrojem. Pro 

názornost funkce je na nich vyznačen tok elektrického proudu pro obě polarity na zátěži. 
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Obrázek 2.5-1: Schematické znázornění zapojení H-bridge. 

 

Obrázek 2.5-2: Schematické znázornění zapojení se symetrickým zdrojem. 

V našem případě se budeme snažit o řešení využívající H-Bridge, abychom se vyhnuli 

komplikacím s realizací symetrického zdroje. Zde je třeba říci, že výše uvedená schémata 

sice řeší změnu polarity na zátěži, nicméně neříkají, jakým způsobem bude řízen její 

výkon. To je možné v zásadě provést dvojím způsobem. 

Jednak lze v případě zapojení H-Bridge sepnout jeden z dvojice aktivních tranzistorů 

pro daný směr a druhý otevírat signálem z D/A převodníku a tím přímo řídit proud 

protékající zátěží. To je relativně jednoduché řešení, jelikož D/A převodník pro zvažovaný 

účel může být tvořen jen jednoduchým zapojením s operačním zesilovačem a několika 

rezistory. Také se dá nejvyšší bit binárního čísla udávajícího výkon využít ke směrování 

signálů do jedné nebo druhé dvojice tranzistorů (nesmí být zapojen do D/A převodníku). 

Tím bychom dosáhli poměrně elegantního řešení, které by vstupní rozsah dělilo na výkon 

v jednom a druhém směru a nebylo by třeba pro tuto změnu činit žádné dodatečné kroky. 

Velkou nevýhodou této metody řízení výkonu jsou značné ztráty přeměněné na tepelnou 

energii. Pokud bude řídicí tranzistor například otevřen tak, aby napětí na zátěži bylo při její 

impedanci rovné polovině napětí zdroje, pak stejně velké napětí bude i na řídicím 

tranzistoru. Tím bude také protékat stejný proud jako zátěží. Z toho tudíž jednoduše plyne, 

že polovina spotřebované energie bude přeměněna na teplo produkované tranzistorem. 

Problémem pak není jen nízká účinnost, ale i potřeba odvodu přebytečného tepla z řídicích 

tranzistorů. 

Druhá možnost jak řídit výkon dodaný do zátěže spočívá ve spínání řídícího 

tranzistoru takzvanou pulsně-šířkovou modulací (PWM). Jeden z tranzistorů pro daný směr 

může být stejně jako u předchozího způsobu otevřen a druhý bude spínán PWM signálem. 

V principu jde o to, že spínací obdélníkový signál s úrovněmi log. 1 a log. 0 (otevřený 

nebo zavřený řídicí tranzistor) má určitou konstantní frekvenci obvykle mezi 25÷50 kHz a 
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v závislosti na požadovaném výkonu do zátěže se mění poměr šířky, kterou v periodě 

představuje úroveň log.1 vůči log.0. Ztrátový výkon na tranzistoru je potom dán pouze 

jeho impedancí v otevřeném stavu a průběhem změny impedance při otevírání a zavírání. 

Důvodem je fakt, že k přechodu mezi těmito stavy nedochází ve skutečnosti skokově, ale 

přechod je plynulý a trvá určitý krátký časový okamžik. Pokud však porovnáme tyto 

ztrátové výkony, vychází řešení s PWM modulací řádově lépe oproti řízení míry otevření 

tranzistoru. I tato metoda má několik negativních vlastností, které je vhodné zmínit. Jednou 

z nich je, že pro některé druhy zátěží ji díky jejímu charakteru nelze použít, což naštěstí 

není náš případ. Dalším neduhem je generování rušivého elektromagnetického záření a 

v neposlední řadě i výskyt nepříjemného pískavého zvuku, který se může u některých 

elektromechanických zátěží vyskytnout. 

Po zvážení kladných i záporných vlastností obou způsobů bylo zvoleno jako 

nejvhodnější řízení výkonu pomocí PWM modulace. Shrneme-li tedy všechny požadavky 

kladené na elektroniku řízení výkonu motorů náprav, pak můžeme říci, že hledáme čtveřici 

zařízení umožňující PWM modulaci výkonu, které je schopno řídit tento výkon v obou 

polaritách bez požadavku symetrického zdroje elektrické energie a zároveň je pokud 

možno schopné komunikovat po sériovém kanále s nadřazeným systémem. Proudová 

zatížitelnost by měla být alespoň dvě ampéry s napětím na zátěži 12V dle specifikace 

pohonných jednotek. Všem těmto požadavkům naprosto skvěle vyhovuje zařízení 

Sabertooth 2x5 (obrázek 2.5-3). Toto zařízení je produktem firmy Dimension Engeenering. 

Disponuje dvojicí bipolárních PWM kanálů s proudovou zatížitelností 5A při napájecím 

napětí do dvaceti voltů. Díky tomu postačí pro pokrytí našich potřeb dva kusy zmíněných 

zařízení. V krajním případě lze použít dokonce i jediné. V tom případě by každý z kanálů 

napájel pohony náprav na jedné straně robota. Celkové shrnutí parametrů Sabertooth 2x5 

je následující [6]: 

 Vstupní napětí 6÷18V/DC (absolutní maximum 20V); 

 Proudová zatížitelnost 5A kontinuálně, krátkodobě až 10A; 

 Frekvence PWM 32 kHz; 

 Disponuje výstupem 5V/100mA pro napájení řídicích obvodů; 

 Rozměry 40*45*13 mm; 

 4 módy řízení. 

 

Obrázek 2.5-3: Ukázka modulu Sabertooth 2x5. 
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Co se týče módů řízení uvedených v předchozí specifikaci, jedná se o poměrně 

zajímavou záležitost zajišťující širokou využitelnost tohoto produktu. V 1. módu je výkon 

výstupů řízen analogovým signálem v rozmezí 0÷5V. Pro jednoduché aplikace, nebo 

odzkoušení lze použít tedy pouze potenciometr a výstup pomocného napětí 5V. Mód číslo 

dvě je označován jako RC Input. V tomto případě se jedná o řízení jednotky 

prostřednictvím signálu určeného k ovládání modelářských servopohonů, o nichž byla 

zmínka v kapitole 2.3. Ve třetím případě jde o tzv. simplified serial mod, což je ovládání 

prostřednictvím sériové linky RS232 v TTL úrovni, kdy se používají pouze jednobytové 

příkazy. Posledním módem je Packetized seriál, kdy komunikace probíhá po stejné lince 

jako v předchozím případě, ale je zajištěna pomocí paketů o specifické struktuře a kromě 

jiných rozšíření oproti simplified serial modu umožňuje i adresaci modulů připojených na 

jednu komunikační linku. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější, proto bude v této práci 

k řízení modulů využita. Zajímavou vlastností těchto jednotek je také možnost nastavení 

minimálního a maximálního napětí, při kterém budou pracovat. To je vhodné zejména při 

jejich napájení z bateriových zdrojů jako např. Li-pol, Li-ion baterie, pro něž je krajně 

nežádoucí podpětí, ke kterému může bez takovýchto ochranných prvků v průběhu provozu 

dojít. 

2.6 Výběr řídicího systému 

Od samého začátku výběru řídicího systému je jednoznačně patrné zaměření na 

nějakou platformu z oblasti osobních počítačů. To je značně předurčeno snahou využít 

zařízení Kinect, jehož připojení přes rozhraní USB a následné zpracování dat nějakým 

jiným systémem je v našem případě prakticky nemožné. Výrazným kladem tohoto řešení je 

také značný výpočetní výkon, využitelný řídicími algoritmy a značně rozvinutá konektivita 

periferních zařízení, jako jsou snímače a různé akční prvky. V posledních letech někteří 

výrobci na poli osobních počítačů začali vyrábět produkty, které jsou svými 

charakteristickými vlastnostmi pro takovéto využití de facto předurčeny. Trend zvyšování 

výpočetního výkonu bez ohledu na spotřebu dnes již zdaleka není jediným hlavním 

proudem a značně se začíná uplatňovat snaha o minimalizaci energetické náročnosti a 

celkových rozměrů v určitém segmentu počítačů vybavených procesory s architekturou 

x86. Vedle základní platformy ATX se tak začínají objevovat mini-ITX, micro-ITX, nano-

ITX a pico-ITX. V drtivé většině případů se jedná o základní desky s pevně instalovaným 

procesorem. Na tomto poli v současnosti výrazně dominují řešení firem VIA a Intel. 

  Možnost využití PC ve formátu mini-ITX bylo zohledněno již ve fázi mechanické 

konstrukce a byly tomu přizpůsobeny i celkové rozměry robota. Výběr konkrétního typu 

počítače však nebyl výsledkem zvláštního rozboru technických specifikací různých 

alternativ. To je důsledkem skutečností, že od počátku této práce máme v případě potřeby 

k dispozici základní desku D510MO s dvoujádrovým procesorem Intel Atom. Tato deska 

je pro náš účel vhodná a tak není důvod hledat jiné alternativy. Specifikace výsledné 

sestavy je pak následující: 

 Dvoujádrový procesor Intel Atom; 

 1GB paměti DDR2; 

 SSD 64GB; 

 Grafické jádro Intel GMA3150; 

 5.1 integrovaný audio kodek; 
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 Rozhraní Ethernet LAN 1000/100/10 Mb/s; 

 7* rozhraní USB 2.0. 

Při výběru operačního systému připadaly v úvahu alternativy Windows XP, Windows 

7 a některá z distribucí OS Linux. Pro svou konfigurovatelnost, širokou komunitní podporu 

a Open-source politiku by bylo nejvhodnější využít právě posledně zmíněný Linux, 

nicméně má nízká praktická zkušenost s tímto operačním systémem vedla k volbě OS 

z dílny Microsoftu. Ve výsledku jím byly zvoleny Windows 7. 

2.7 Rozhraní mezi PC a periferiemi 

U všech snímačů s výjimkou Kinectu je jejich komunikační rozhraní tvořeno sériovou 

linkou s úrovněmi TTL, nebo 3,3V tolerující 5V úroveň signálu. Pro připojení těchto 

sériových linek k počítači je zapotřebí využít převodníků. Jelikož v našem případě připadá 

v úvahu zejména připojení přes rozhraní USB, bude využit populární integrovaný obvod 

FT232BM od firmy FTDI. Tímto způsobem budou k počítači připojeny jak dálkoměr 

SRF02 s GPS přijímačem, tak i jednotky Sabertooth 2x5 a servopohony Robotis 

Dynamixel      AX-12. V případě AX-12 bylo zvažováno použití centrální jednotky CM-5, 

nicméně jsem se rozhodl od této možnosti upustit a komunikaci s jednotkami realizovat 

přímo po jejich half-duplex komunikační lince. Díky tomu bylo zapotřebí doplnit rozhraní 

sériové linky několika hradly. S výjimkou tohoto případu budou komunikační rozhraní 

navržena podle doporučeného zapojení zveřejněného v datasheetu výrobce [10] 

(viz. obrázek 2.7-1). Konkrétně byla zvolena varianta zapojení s napájením obvodu ze 

sběrnice USB.  

 

Obrázek 2.7-1: Doporučené zapojení obvodu FT232BM při napájení z USB [10]. 
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DPS s převodníky byly navrženy v jednostranném provedení a zhotoveny fotocestou, 

kdy byla předloha vytištěna na průhlednou folii do laserových tiskáren a přiložena na 

cuprextitovou desku s nanesenou vrstvou laku Positiv 20. Po osvitu byl odplaven lak 

z osvětlených ploch v roztoku NaOH. Plochy mědi, které se tímto odkryly, byly následně 

odleptány v chloridu železitém. Po odstranění laku z neodleptaných povrchů následovalo 

odvrtání otvorů pro osazení součástek a nalakování desky kalafunou rozpuštěnou v lihu. 

Poslední fází bylo osazení součástkami. Výsledek zobrazuje obrázek 2.7-2. 

 

 

Obrázek 2.7-2: Hotová deska komunikačních rozhraní. 

Zde jsou vlevo od integrovaných obvodů vidět i LED pro signalizaci aktivity na 

pinech RxD a TxD, jejichž zapojení není znázorněno v předchozím schématu, nicméně 

tvoří velmi užitečný prvek při oživování a ladění aplikace. V pravé části desky vidíme ve 

dvou řadách vývody obvodu 74HCT01, pomocí kterého je realizována redukce plně 

duplexní linky RS232 TTL na half-duplex linku Dynamixel. 

2.8 Napájení elektrických obvodů 

V této části je řešena problematika volby vhodného zdroje elektrické energie a 

přizpůsobení jeho svorkového napětí napěťovým úrovním potřebným k napájení 

jednotlivých částí robota. 

Pro možnost stanovení parametrů zdroje je zapotřebí nejprve určit sumu příkonů 

všech elektrických obvodů, jež budou z tohoto zdroje napájeny. V neposlední řadě bude při 

výběru zdroje hrát roli i napětí potřebné k napájení těchto obvodů. Z toho důvodu nyní 

provedeme shrnutí všech spotřebičů: 

 Pohonné jednotky GM37W115 (4 kusy) – napájecí napětí 12V, teoretický 

maximální příkon 24W (prakticky zjištěný maximální příkon 12W); 

 dynamixel AX12 (2 kusy) – napájecí napětí 9,6V, maximální příkon 8,6W; 

 Microsoft Kinect – napájecí napětí 12V, maximální příkon 9,5W; 

 řídicí počítač – napájecí napětí 12V, maximální příkon 30W. 

Z uvedeného výčtu vyplývá potřeba maximálního dodávaného výkonu v hodnotě 

96W. Přesto, že tento výkon předpokládáme pouze ojediněle a krátkodobě. Musí být zdroj 

pro takovéto zatížení dimenzován. Jako zdroj elektrické energie připadají v úvahu různé 

akumulátory, kdy pro možnost jejich porovnání byly zjištěny konkrétní parametry 
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vytipovaných produktů. Ty jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 2.8-1: Parametry různých typů akumulátorů. 

Typ Napětí 
[V] 

Kapacita 
[mAh] 

Energie 
[Wh] 

Hmotnost 
[g] 

Cena 
[Kč] 

Pb 12 2100 25,2 960 251 

NiCD 1,2 1600 1,92 48 59 

NiMH 1,2 2500 3,00 64 59 

LiPol 3,7 2200 8,14 46 149 

 

Pro možnost zhodnocení jednotlivých alternativ budou vypočteny a porovnány 

parametry vztahu ceny a využitelné energie [Kč/Wh], vztahu hmotnosti a využitelné 

energie [g/Wh]. Výsledek obou výpočtů znázorňuje následující grafObrázek 2.8-1: Graf 

parametrů alternativních akumulátorů.: 

 

 

Obrázek 2.8-1: Graf parametrů alternativních akumulátorů. 

Z výše uvedeného grafu pak vyplývá, že ve vztahu akumulovatelné energie a 

hmotnosti je nejvýhodnější alternativou LiPol akumulátor a jednoznačně nejhorší olověný 

akumulátor. Z hlediska ceny se jako nejlepší jeví olověný akumulátor a na druhém místě je 

to LiPol akumulátor. Vzhledem k tomu, že hmotnost je pro náš případ významnější 

kritérium než cena, volíme bez aplikace dalších rozhodovacích metod LiPol akumulátor. 

Pokud by výsledky nebyly takto jednoznačné, nebo jsme zvažovali více hledisek, bylo by 

vhodné použít multikriteriální analýzu.  
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Na základě stanovení maximálního provozního napětí zátěže v úrovni 12V bylo 

odvozeno minimální napětí baterie na 16V, kdy rezerva 4V tvoří přípustné ztrátové napětí 

stabilizačních prvků. Odvodíme-li tedy konfiguraci baterie z minimální provozní hranice 

napětí na jednom Lipol článku, vychází nám celkový počet sériově zapojených článků 

baterie na 6 kusů. Při této konfiguraci se přípustné napětí na svorkách baterie bude 

pohybovat v rozmezí od 16,8V až 25,2V. 

Pro konverzi na napěťové úrovně jednotlivých zátěží se použití klasických lineárních 

stabilizátorů jeví jako krajně neefektivní a proto bude použito step-down spínaných zdrojů. 

Konkrétně pak typ LM2576T. Použití těchto spínaných zdrojů je možné i při širokém 

rozpětí vstupního napětí. Jejich výhodou je také relativně vysoká účinnost pohybující se 

v případě této konkrétní aplikace v rozmezí 82 – 88%. Napájení bylo rozděleno do čtyř 

stabilizovaných větví: 

 5V – napájení logických obvodů; 

 9,6V – napájení jednotek Dynamixel AX-12; 

 12V – napájení řídicího počítače; 

 12V – napájení pohonných jednotek GM37W115;  

Zapojení bylo provedeno přesně podle schématu uvedeného v katalogovém listu.  

Proudový odběr by v žádné z větví s výjimkou zdroje pohonných jednotek neměl při 

známých parametrech zátěže překročit ani ve špičkách výrobcem udávané hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že chladič je v kontaktu s hliníkovou konstrukcí robota, nemělo by však 

dle zkušeností uváděných v různých internetových diskuzích představovat problém ani 

jejich případné zatížení proudovým odběrem do 5A. Pro odpojení zátěže při poklesu napětí 

baterie pod kritickou spodní mez, jež je v případě LiPol článků nutné dodržet, je použito 

mírně modifikované zapojení převzaté z [16]. Výsledné provedení napájecích obvodů 

znázorňuje obrázek 2.8-2, kde je v levé části patrné umístění baterie a v pravé části 

osazená DPS spínaných zdrojů. 

 

 

Obrázek 2.8-2: Ukázka realizované napájecí části. 
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3 VÝBĚR A POPIS SNÍMAČŮ 

Důležitým aspektem v oblasti mobilních robotů je způsob, jakým mohou získávat 

informaci o svém okolí. Na množství a přesnosti těchto informací přímo závisí možnost 

správné orientace v prostoru. V oblasti způsobů vyhodnocení pozice robota lze rozlišit 

několik kategorií se specifickými rysy: 

 Dead reckoning 

 Sledování vodící čáry; 

 Inerciální navigace; 

 Použití externího zařízení; 

 Použití taktilních a primitivních senzorů. 

Dead recogning je způsob založený na sledování rychlosti a směru pohybu robota. 

Nejobvyklejší variantou bývá dříve zmiňovaná odometrie, založená na sledování stavu 

pohonných mechanizmů v čase, kdy se následně při známých parametrech konstrukce 

pohybového aparátu vyhodnocuje změna polohy robota v prostoru. Nevýhodou této 

metody je, že nedokáže zachytit nedokonalost přenosu pohybového aparátu vůči terénu, ve 

kterém se robot pohybuje a dochází tak k narůstající chybě ve vypočtené pozici. 

Sledování vodící čáry umožňuje robotovi sledovat definovanou trasu na základě 

vyhodnocování odchylky od vytyčené dráhy. Ta může být vyznačena různými způsoby 

jako je barevná čára, magnetická stopa apod. 

Inerciální navigace využívá pro výpočet polohy snímačů, jako jsou akcelerometry a 

gyroskopy. Zde se na základě integrací a derivací získaných dat vyhodnocuje aktuální 

poloha, rychlost a směr pohyb robota. Tento způsob hraje nezastupitelnou roli zejména u 

robotů pohybujících se ve vzduchu vodě a kosmu. 

Použití externího zařízení umožňuje orientaci na základě jednoho, nebo více objektů 

se známou charakteristikou a polohou v manévrovacím prostoru. Tyto objekty mohou mít 

jednak pasivní charakter např. ve formě šachovnicových podlah nebo navigačních terčíků 

lokalizovaných v zorném poli vizuálních snímačů apod. Také ale mohou mít aktivní 

charakter. Do této kategorie spadají různé „majáčky“, které jsou schopné sledovat pohyb 

robota a informaci o jeho relativní poloze mu předávají, nebo jen pravidelně vysílají signál 

umožňující robotovi zjistit vzdálenost od těchto bodů. Do zmíněného způsobu spadá i 

použití systému GPS, ačkoliv je často uváděn jako samostatný způsob. 

Použití taktilních a proximitivních senzorů je založeno na procesu detekce objektů 

v okolí robota.  

 Taktilní senzory jsou tvořeny množinou kontaktních snímačů, které 

vyhodnocují mechanický kontakt robota s okolím a zpravidla jej převádí na 

elektrický signál. Mohou je tvořit různé nárazníky, tykadla, čidla 

mechanického tlaku a podobně; 

 Proximitivní senzory umožňují vyhodnocovat polohu robota vůči okolním 

objektům bez nutnosti přímého mechanického kontaktu s nimi. Nejčastěji se 

používají různé infračervené detektory, založené na intenzitě odrazu 

světelného záření, laserové dálkoměry, ultrazvukové dálkoměry a v neposlední 

řadě do této kategorie spadá vyhodnocování obrazové informace z kamer. 
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3.1 Snímače sledující prostor před robotem 

Ústředním prvkem z kategorie snímačů navržených pro našeho robota je zařízení 

Kinect od firmy Microsoft. Jedná se o soubor hned několika velmi užitečných 

proximitivních snímačů, které se dají velmi dobře uplatnit při získávání informací o 

okolním prostředí a též jako ovládací rozhraní HMI. Jako ovladač byl ostatně Kinect i 

navržen, jelikož výrobce jej prodává jako příslušenství k herní konzoli Xbox. Ještě před 

uvedením na trh však vyvolal velký zájem v komunitě uživatelů PC. Microsoft však ve 

svých prohlášeních dával důrazně najevo, že tato platforma nebude podporována. Z toho 

důvodu vypsala firma Adafruit Industries netradiční soutěž o to, kdo jako první rozklíčuje 

komunikaci Kinectu a napíše pro něj open-source ovladač, díky němuž bude fungovat i na 

PC. Firma nabídla odměnu dva tisíce dolarů prvnímu, komu se toto povede. Proti tomu 

však začal Microsoft důrazně protestovat a začal hrozit žalobami. V reakci na tyto útoky 

byla částka navýšena na tři tisíce dolarů. Následně Héctor Martín Cantero koupil jeden z 

prvních prodaných kusů a zveřejnil ovladač s demonstrační aplikací po neuvěřitelných 

třech hodinách od zakoupení. Nedlouho po tom se objevilo i několik dalších Open source 

projektů. Výsledkem jednoho z nich jsou i dynamické knihovny OpenNI využívané 

v našem projektu. 

Kinect vyniká mezi ostatními zařízeními zejména v tom, že je schopen poskytnout 

matrici v rozlišení 640*480 bodů, jejíž data nereprezentují obraz snímané scény, ale 

vzdálenost objektů od snímače. Tento 3D senzor je založený na projekci a snímání obrazce 

v infračerveném spektru. Kromě tohoto jednoznačně nejzajímavějšího snímače Kinect 

obsahuje i RGB kameru se stejným rozlišením, tříosý akcelerometr a čtveřici mikrofonů 

včetně A/D převodníků. V podstavci Kinectu je navíc také umístěn motor pro naklápění 

snímačů a mezi IR projektorem a barevnou kamerou je i uživatelsky ovládaná RGB LED 

dioda. Data ze všech snímačů jsou pak přenášena do nadřazeného systému prostřednictvím 

jednoho USB rozhraní. Taktéž je možné prostřednictvím tohoto rozhraní ovládat motor a 

LED diodu. Rozmístění snímačů na Kinectu a jeho montáž k platformě robota prezentuje 

obrázek 3.1-1. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Mart%C3%ADn_Cantero
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Obrázek 3.1-1: Rozmístění snímačů na Kinectu a instalace v Robotu. 

3.2 Snímače sledující prostor za robotem 

Pro snímání prostoru před robotem je Kinect plně dostačující, nyní je zapotřebí též 

detekovat překážky v prostoru za robotem pro zamezení kolize při couvání. Zde je možné 

využít nějakých jednoduchých taktilních snímačů, což předpokládá, že ke kontaktu 

s překážkou musí dojít, aby byla detekována. To není už samo o sobě příliš vhodné a navíc 

by nemuselo při vyšší rychlosti pohybu dojít ke včasnému zastavení. Proto se jeví jako 

vhodnější použití nějakého proximitivního senzoru. V této skupině jsou běžně používány 

různé ultrazvukové dálkoměry, IR detektory překážek a někdy též laserové dálkoměry. 

Každý z těchto snímačů má samozřejmě své kladné i záporné stránky. 

Co se týče Infračervených detektorů založených na intenzitě odrazu signálu 

vysílaného IR diodou od objektů před snímačem, tak v jejich případě je nevýhodou krátký 

dosah a malá přesnost. Kladem je naopak poměrně jednoduchá konstrukce a skutečnost, že 

měření může probíhat prakticky kontinuálně. 

Ultrazvukové detektory jsou také složeny z vysílače a přijímače signálu, nicméně 

jejich princip spočívá v měření doby, za kterou se vyslaný signál po odrazu od překážky 

vrátí ke snímači. Měření probíhá tak, že vysílač vyšle několik kmitů v ultrazvukovém 

pásmu (většinou o frekvenci 40 kHz). Po té se spustí časování, které trvá do přijetí odrazu 

snímačem nebo do vypršení maximálního času vymezeného na detekci. Délka, kterou 

v prostoru představuje šířící se množina vyslaných kmitů, tvoří většinou pásmo necitlivosti 

ultrazvukových dálkoměrů. To má zpravidla velikost okolo deseti centimetrů. Celkový 

dosah však bývá obvykle okolo pěti metrů. Přítomnost mrtvého pásma v praxi mnohdy 

vede k současnému použití IR detektorů pokrývajících tuto oblast. 
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Další nevýhody ultrazvukových snímačů spočívají ve špatné detekci předmětů s 

nízkým součinitelem odrazivosti zvuku nebo s povrchem směřujícím odraz mimo snímač a 

v relativně dlouhé době měření. Často se také mohou vyskytnout falešné údaje měření 

vzniklé zachycením signálu po několika odrazech v prostoru. Výhodami jsou pak nízká 

cena, poměrně dobrá přesnost měření a pro většinu aplikací dostatečný dosah. 

Laserové dálkoměry využívají více principů měření. Ve většině dálkoměrů je však 

měření velmi podobné ultrazvukovým snímačům. Nejprve je vyslán krátký laserový puls a 

je měřena doba do přijetí odraženého paprsku snímacím prvkem. Potlačení rušivého 

působení okolního osvětlení lze snadno provést pomocí polarizačních a spektrálních filtrů, 

díky čemuž lze zaznamenat i slabé odrazy z poměrně velkých vzdáleností. Další výhodou 

je i velká rychlost měření, čehož se využívá v tzv. laserových scannerech. V nich je 

paprsek vychylován v určitém úhlovém rozsahu a v pravidelných intervalech je prováděno 

měření vzdálenosti. Příkladem mohou být např. produkty firmy Sick LMS 200 a LMS400 

jejichž parametry zveřejněné výrobcem uvádí tabulka 3.2-1. Nevýhodou těchto scannerů je 

však velmi vysoká cena, vyšší hmotnost a celková velikost. 

 

Tabulka 3.2-1: Parametry laserových scannerů Sick LMS200 a LMS400 [7]. 

Technická data LMS 200 LMS 400 

Max. měřitelná 
vzdálenost 

do 32m 3m 

Rozlišení (vzdálenost) 10mm 1mm 

Rozlišení (úhel) 1° až 0,25° 0,25° až 0,1° 

Frekvence skenování 75 Hz při 1,0° 
18,75 Hz při 0,25° 

500 Hz při 0,25° 
250 Hz při 0,1° 

Max. měřitelná 
vzdálenost 
(10% odrazivost) 

10m 3m 

Výška 185mm 107mm 

Šířka 155mm 179mm 

Hloubka 156mm 130mm 

 

Pro své vlastnosti byl ke zvažovanému účelu nakonec zvolen ultrazvukový dálkoměr 

SRF02 (viz. obrázek 3.2-1). Ten je realizován elektroakustickým měničem tvořícím 

zároveň vysílač i přijímač připevněný k desce plošných spojů o rozměrech 24*20 mm. Na 

DPS je implementována elektronika zajišťující proces měření a komunikaci s nadřízeným 

systémem buď po lince I2C, nebo RS232 - TTL a to podle logické úrovně přivedené na pin 

Mode. V našem případě bude využita druhá možnost. 
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Parametry jednotky SRF02 jsou následující [8]: 

 Frekvence signálu 40 kHz; 

 Vyzařovací úhel 55°; 

 Napájení 5V/DC při nominálním odběru 5 mA; 

 Rozsah měření 16-600 cm; 

 Automatické nastavení zesílení; 

 Možnost adresace až šestnácti jednotek. 

 

 

Obrázek 3.2-1: Ultrazvukový dálkoměr SRF-02. 

Možnosti nabízené dálkoměrem nezahrnují jen funkci „změř a pošli data“. 

Podporované příkazy umožňují i efektivní použití ve skupinách, kdy je možné jedním 

snímačem vyslat signál a ostatními měřit dobu do zachycení odrazu využitím tzv. Fake 

Ranging módu. Naměřené hodnoty je možné získávat v centimetrech, palcích, nebo 

mikrosekundách. SRF02 je zasílá jako odpověď na příkaz k měření bezprostředně po 

přijetí odraženého signálu, maximálně však do sedmdesáti milisekund. Na to je třeba 

pamatovat při nastavování timeoutu komunikačního kanálu. 

Pro dostatečné pokrytí prostoru za robotem však jeden staticky umístěný snímač 

nestačí, proto je možné osadit více snímačů tak, aby každý detekoval objekty v určitém 

úhlovém rozpětí a případně využít i Fake Ranging. Druhou variantou je vychylovat 

nějakým mechanizmem dálkoměr do úhlu, v němž je měření žádoucí, nebo vychylování a 

měření provádět periodicky po segmentech a pokrývat tak celý prostor za robotem. Já jsem 

se rozhodl právě pro tuto variantu za využití stejného servopohonu, jaký byl zvolen pro 

řízení směru pohybu robota, tedy  Robotis Dynamixel AX-12 připojeného na stejnou 

komunikační sběrnici. Praktickou realizaci na robotu demonstruje obrázek 3.2-2. 
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Obrázek 3.2-2: Praktická realizace zadního detektoru překážek. 

3.3 Určení pozice ve venkovním prostředí 

Fakt, že je vyvíjena snaha o vytvoření robota schopného pohybovat se i ve venkovním 

prostředí bylo zohledněno i při výběru snímačů. Pro orientaci v  exteriéru a mnohdy i 

v interiéru se často využívá externích zařízení, vůči kterým robot sleduje svou relativní 

pozici. V současnosti se v případě tzv. outdoor robotů začíná značně využívat přijímačů 

signálu GPS pro určení absolutní polohy robota na Zemi a to nejen přímo na jejím 

povrchu. Aplikace u létajících robotů nejsou totiž žádnou výjimkou. GPS je navigační 

systém americké armády umožňující i civilní využití jeho služeb, alternativou je ruský 

systém GLONASS a v nejbližších letech i evropský Galileo. Všechny tyto systémy jsou 

založené na příjmu signálu vysílaného ze satelitů na oběžné dráze Země. Po jeho 

vyhodnocení je zjištěna vzdálenost přijímače od satelitů a jejich poloha nad zemským 

povrchem. Z těchto údajů je následně vypočtena současná pozice. S určováním polohy na 

zemském povrchu se úzce pojí problematika vztažných soustav (geografických 

referenčních systémů). Ta je však natolik obšírná, že nemá smysl dále se tímto tématem 

zabývat. Vhodné je snad jen podotknout, že v případě civilně nejčastěji využívaného 

systému GPS se jedná o WGS 84. Co se týče způsobu předávání zjištěných údajů, tak 

přijímače GPS komunikují s nadřazeným systémem nejčastěji pomocí protokolů RTCM, 

RINEX, NMEA a SiRF. 

V našem případě byl pro robota vybrán GPS modul Leadtech LR9552. Ten 

komunikuje volitelně pomocí protokolů NMEA nebo SiRF binary. Jeho jádro tvoří 

poměrně kvalitní chipset  SiRF Star III/LP. To bylo ostatně i jednou z podmínek při výběru 

modulu, jelikož zmíněný chipset vyniká velkou citlivostí a je tak schopen zajistit příjem 

družicového signálu i v zastavěných nebo jinak pro signál nepříznivých oblastech. Vnitřní 

schema modulu znázorňuje Obrázek 3.3-1. 
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Obrázek 3.3-1: Vnitřní schema GPS modulu Leadtech LR9552 [9]. 

Přijímač LR9552 disponuje následujícími parametry [9]: 

 20 kanálů; 

 chyba určení pozice 10 m, 5 m RMS, s WAAS korekcí RMS < 5m (50%); 

 chyba určení rychlosti 0,1 m*s
-1

; 

 maximální výška 18000 m; 

 maximální rychlost 515 m*s
-1

; 

 napájecí napětí 3,3 ÷ 5V/DC; 

 příkon ≈250 mW (≈55 mA při 5V); 

 dva plně duplexní sériové kanály v úrovni TTL; 

 rozměry 25*25*8,9 mm. 
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4 POPIS REALIZACE VZDÁLENÉHO ŘÍZENÍ 

Řízení robota spadá z nejpodstatnější části do kategorie ovládání, tj. řízení bez zpětné 

vazby. Výjimkou je pouze řízení sklonu snímačové hlavy Kinectu, kde bude použit 

diskrétní PID algoritmus. Pro vlastní ovládání robota uživatelem bude v první řadě použit 

snímač Kinect fungující ve spojení s knihovnou OpenNI jako rozhraní HMI následně 

zpracované v řídicí aplikaci.  

 

Obrázek 4-1: Obecné schema ovládání. 

Pro lepší pochopení realizovaného způsobu ovládání je uveden obrázek 4-1 

znázorňující obecné schema ovládání. Obrázek 4-2 toto obecné schema rozvíjí pro 

konkrétní aplikaci mechanizmu řízení rychlosti pohybu robota a obrázek 4-3 demonstruje 

základní strukturu řízení zatáčení robota. Obě konkretizovaná schemata vyjadřují způsob 

řízení pomocí pohybových gest obsluhy. V případě této práce byla však ještě realizována 

možnost ovládat robota z jiného PC přes systém vzdálené plochy, kdy uživatel určuje 

rychlost a směr pohybu robota nastavováním ovládacích prvků umístěných ve 

formulářovém oknu vytvořené aplikace. 

 

Obrázek 4-2: Schema ovládání rychlosti pohybu robota. 
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Obrázek 4-3: Schema ovládání poloměru pohybu robota. 

V obou složkách ovládání pohybu robota je na vstupu poloha bodů těla obsluhy. 

Řízení směru i rychlosti pohybu robota bude probíhat současně a pro jeho zahájení bude 

zapotřebí identifikovat se robotu jako řídící osoba. Pro identifikaci bylo zvoleno gesto 

s názvem Push. To se provádí tak, že jsme-li v zorném úhlu Kinectu, zvedneme ruku dlaní 

k rameni, posléze ji napřímíme směrem k robotovi a nakonec vrátíme zpět. Naopak 

budeme-li chtít robota uvolnit pro řízení jiné osobě, bude nutné provést gesto CrossHands, 

při kterém je zapotřebí, jak již název naopovídá zkřížit ruce. Po přihlášení bude možné řídit 

robota na základě horizontálních souřadnic dlaní obou rukou, kdy obě dlaně musí udržovat 

určitý odstup od těla směrem k robotu. Pro pohyb vpřed a vzad bude podstatná momentální 

průměrná výška obou dlaní a pro zatáčení rozdíl jejich výšky. 

Jak již bylo výše zmíněno, řízení úhlu naklonění bloku snímačů Kinectu bylo 

realizováno prostřednictvím diskrétního PID algoritmu. V tomto procesu představovala 

regulovanou veličinu odchylka horizontální souřadnice středu těla od osy 3D snímače. 

Akční veličinou byl pak parametr funkce SetMotorPosition, prostřednictvím níž je zasílán 

požadavek na nastavení sklonu snímačové hlavy. Zajímavostí v tomto případě řízení je 

skutečnost, že součástí regulované soustavy se z hlediska principu stává nejen Kinect, ale i 

obsluha ovládající robota, respektive její relativní souřadnice vztažené ke Kinectu. 

Strukturu tohoto řízení můžeme vyjádřit pomocí obecného schematu regulačního 

obvodu (viz. obrázek 4-4). 

 

Obrázek 4-4: Obecné schéma regulačního obvodu 
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Značení jednotlivých veličin uvedených ve schématu je následující: 

 w – požadovaná veličina; 

 e – regulační odchylka; 

 u – akční veličina; 

 y – regulovaná veličina; 

 v – poruchová veličina. 

4.1 Řídicí software 

K vytvoření řídicí aplikace jsem zvolil programovací jazyk C#. Kompilace byla 

prováděna pro Microsoft .NET framework verze 4.0. Software jsem vyvíjel v prostředí 

Microsoft Visual studio 2010, jehož licence byla pro zmíněný účel získána 

z marketingového programu na rozšíření firemních produktů mezi studenty vysokých škol 

Microsoft             e-academy. 

Architektura programu je vystavena tak, že v nejnižší vrstvě budou navrženy třídy 

umožňující styk s periferními jednotkami, tj. snímači a akčními prvky, prostřednictvím 

jednoduše použitelných metod a datových struktur. Objekty odvozené od těchto tříd budou 

pak reprezentovat jednotlivá konkrétní fyzická zařízení. Vlastní aplikace bude tvořena jako 

jediný proces hlavního programu, který bude spouštět dle potřeby několik vláken. Pro 

interakci se zařízením Microsoft Kinect budou využívány knihovny třetích stran šířené pod 

licencemi GNU, GPL nebo LGPL, které po inicializaci kontextu zařízení spouští své 

vlastní procesy a většinu potřebných operací provádí automaticky mimo vlastní aplikaci, 

což bude přiblíženo dále v textu. 

Cílem popisovaného programu je vytvořit algoritmus ovládání robota, zárověň 

demonstrovat možnost využití ovládání pomocí gest prostřednictvím Kinectu a 

v neposlední řadě vytvořit základ pro tvorbu jiných aplikací bez nutnosti znát konkrétní 

HW konstrukci, nebo způsob interakce s periferiemi. To by mělo umožnit dalším 

zájemcům o problematiku robotiky, kteří by měli tohoto robota k dispozici spolu 

s definicemi tříd, experimentovat s vlastními algoritmy i bez zmíněných znalostí. 

4.1.1 Komunikace s jednotkami Sabertooth 2x5 

Pro komunikaci s dvojicí těchto jednotek bude využito řídicího módu Packetized 

serial, jak bylo zmíněno v kapitole 2.4. Nyní je vhodné si tento mód trochu blíže 

představit. Zařízení v tomto ani žádném z jiných módů neumožňuje vyčítání dat a 

komunikace probíhá pouze jednosměrně, tj. nadřazený systém zasílá příkazy po sériové 

lince s úrovní TTL připojené na svorku S1 ovládaných jednotek a ty na ně žádným 

způsobem neodpovídají. Před připojením napájecího napětí je zapotřebí na DIP 

přepínačích nastavit zvolený mód a komunikační adresu. Komunikační rychlosti 

podporované jednotkami jsou 2400, 9600, 19200 a 38400 kb/s. Nastavení zvolené rychlosti 

lze provést pouze jednou a to sice vysláním bytu o hodnotě 170 (hexadecimálně AA) 

požadovanou komunikační rychlostí. Další změna je možná až po vypnutí a opětovném 

zapnutí napájení jednotek. Tento inicializační znak by měl být vyslán jako vůbec první po 

připnutí napájecího napětí do jednotek, nejdříve však dvě vteřiny po zapnutí. 

Bezpodmínečně musí být zaslán před tím, než budou učiněny pokusy o zaslání jakéhokoliv 

příkazu. Dokud tak není učiněno, jednotky ignorují veškěrá příchozí data a svůj stav 
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indikují silným modrým svitem indikační LED. Po odeslání inicializačního znaku tyto 

LED svítí dále modře, avšak intenzita svitu se znatelně sníží. Při komunikaci je nutné 

dodržet ještě další parametry a to osm datových bitů, délka stop bitu = jeden bit a žádná 

parita, v obecně uváděném konfiguračním formátu lze parametry vyjádřit jako 8N1. 

V našem programu je pro komunikaci s jednotkami vytvořena třída s názvem 

SabertoothComm. Při vytvoření instance této třídy je automaticky konstruktorem 

alokována paměť pro atribut Port typu SerialPort a bytové pole OutBuff. Před započetím 

komunikace je zapotřebí otevřít komunikační port a vyslat inicializační byte. To je 

provedeno voláním veřejné metody Open s definicí uvedenou v příloze C.1, jejímž 

parametrem je název otevíraného portu v operačním systému.  

V definici funkce Open je nejprve na hodnotu false nastaven atribut Initialized. Jeho 

hodnota reprezentuje, zda došlo k vyslání inicializačního znaku na linku. Následně je 

ověřeno, zda již atribut Port neobsahuje handle nějakého dříve otevřeného portu. Pokud 

tomu tak je, dojde k pokusu o jeho uzavření. Nezdaří-li se tento pokus, je funkce ukončena 

s návratovou hodnotou false. V případě kladného výsledku jsou naplněny atributy objektu 

Port a proveden pokus o otevření portu obdobným způsobem jako předchozí pokus o 

zavření. Dojde-li k otevření portu, je zavolána funkce Initline pro odeslání inicializačního 

znaku na sběrnici. Proměnná Initialized je nastavena na její návratovou hodnotu a funkce 

Open je ukončena s hodnotou true. 

Pakety zasílané do zařízení jsou vždy dlouhé čtyři byty a jejich význam je následující: 

1. byte – adresa cílové jednotky; 

2. byte – kód zasílaného příkazu; 

3. byte – data (parametr příkazu); 

4. byte – kontrolní součet (součet 1. až 3. bytu následně & 127); 

U všech bytů ve zprávě je nejvyšší bit vždy nulový. Výjimku tvoří adresní byte, který 

naopak má tento bit vždy nastaven do log. 1. Tímto způsobem je zřejmě vyhodnocován 

první byte paketu, a proto je také u kontrolního součtu provedena na závěr operace AND. 

Jednotky rozlišují třináct příkazů, uvedených v následujícím výpisu s číselným kódem, 

jenž je zároveň hodnotou 2. bytu zprávy: 

0. Drive Forward Motor 1 – nastaví výkon výstupu ve směru vpřed, dle 

zaslaného parametru v rozmezí 0 (stop) až 127 (plný výkon); 

1. Drive Backward Motor 1 – nastaví výkon výstupu ve směru vzad, dle 

zaslaného parametru v rozmezí 0 (stop) až 127 (plný výkon);  

2. Min. Voltage – nastaví prahovou hodnotu minimálního provozního napětí. 

Platná hodnota parametru je v rozsahu 0 ÷ 120 a výsledné napětí je dáno 

vztahem Umin= 6 + parametr * 0,2 [V]; 

3. Max. Voltage - nastaví prahovou hodnotu maximálního provozního napětí. 

Výsledné napětí je dáno vztahem Umax= parametr / 5,12 [V]; 

4. Drive Forward Motor 2 – stejné jako pro motor jedna; 

5. Drive Backward Motor 2 – stejné jako pro motor jedna; 

6. Drive Motor 1 7 bit – rozsah parametru pokrývá výkonové rozpětí motoru 

číslo jedna od 0 (plný výkon vzad), přes 64 (stop) až po 127 (plný výkon 

vpřed); 

7. Drive Motor 2 7 bit – rozsah parametru pokrývá výkonové rozpětí motoru 

číslo dva od 0 (plný výkon vzad), přes 64 (stop) až po 127 (plný výkon vpřed); 

8. Drive Forward Mixed Mode – nastavení výkonu ve směru vpřed pro mixed 
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mód, rozsah 0 (stop) až 127 (plný výkon vpřed); 

9. Drive Backward Mixed Mode – nastavení výkonu ve směru vzad pro mixed 

mód, rozsah 0 (stop) až 127 (plný výkon vzad); 

10. Turn Right Mixed Mode – nastavení rychlosti zatáčení vpravo pro mixed 

mód, rozsah 0 (stop) až 127 (plná rychlost zatáčení vpravo); 

11. Turn Left Mixed Mode – nastavení rychlosti zatáčení vlevo pro mixed mód, 

rozsah 0 (stop) až 127 (plná rychlost zatáčení vlevo); 

12. Drive Forward / Back 7 bit - rozsah parametru pokrývá výkonové rozpětí 

obou motorů současně od 0 (plný výkon vzad), přes 64 (stop) až po 127 (plný 

výkon vpřed); 

13. Turn 7 bit - rozsah parametru pokrývá rychlost zatáčení od 0 (plná rychlost 

zatáčení vlevo), přes 64 (stop) až po 127 (plný rychlost zatáčení vpravo); 

Příkazy pro mixed mód jsou určeny pro pohon robota s diferenciálním podvozkem. 

V případě pohybu vpřed a vzad spočívá význam příkazů ve shodném ovládání obou kanálů 

dle zaslaného parametru. Pro zatáčení vpravo a vlevo je taktéž přenášen do obou náprav 

shodný výkon dle parametru příkazu, avšak s opačnou polaritou. To samé platí i pro 

příkazy 12 a 13. 

Naše třída  SabertoothComm  implementuje pouze příkazy 0, 1, 4, 5, 6, 7. Pokud by to 

bylo třeba, není odvození funkcí pro podporu ostatních příkazů žádným problémem, což 

bude zřejmé po přečtení zdrojového kódu uvedeného v příloze 0. Zde jsou 

vypsány definice funkcí pro odesílání příkazů 0 a 1 a dále funkce, která je obdobou 

implementace příkazu Drive Motor 1 7 bit s rozšířením na rozsah celého bytu. Funkce 

M1Forward a M1Backward jsou téměř totožné, liší se pouze v části naplnění pole 

vysílacího Bufferu, kdy ve funkci M1Forward je nastaven OutBuff[1] na hodnotu 0 a 

v druhém případě na 1. Obě na počátku testují otevření portu a dále pokračují jen při 

pozitivním výsledku, jinak funkce končí návratovou hodnotou false. Při vyplňování pole 

OutBuff je zajištěno operací Address | 0x80 nastavení nejvyššího bitu adresy do log.1. 

Následné používání & 0x7f zase zajišťuje nastavení nejvyšších bitů ve zbytku zprávy do 

log. 0. Po vyplnění všech prvků pole je proveden pokus o jejich odeslání na sériovou linku. 

Podle úspěšnosti je nakonec předána návratová hodnota funkce true nebo false. Funkce 

M1Bidirect pak pouze volá jednu z předchozích realizován v závislosti na tom, zda je její 

parametr Speed menší než 127 nebo nikoliv. Třída obsahuje ještě další funkce, které jsou 

buď velmi jednoduché, nebo analogické k již popsaným, proto je nebudeme dále rozebírat. 

4.2 Komunikace s jednotkami Dynamixel 

Komunikace s jednotkami AX-12 po TTL half duplex sériové lince používá stejný 

protokol, jako další zařízení od firmy Dynamixel, což je vcelku pochopitelné. 

Komunikační protokol je typu master / slave a umožňuje adresaci až 254 různých jednotek 

(adresy 0 až 253) připojených současně na sběrnici. Komunikace na lince probíhá bez 

použití paritního bitu, s osmi datovými bity, jedním stop bitem a v poměrně širokém 

rozpětí podporovaných rychlostí, z nichž ty obecně nejpoužívanější demonstruje 

tabulka 4.2-1. Parametr rychlosti lze za běhu měnit zápisem odpovídající hodnoty do 

vnitřního registru jednotky na adrese 4. 
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Tabulka 4.2-1: Tabulka podporovaných rychlostí jednotek Dynamixel [11]. 

Hodnota na adrese 4 Skutečná rychlost 
(bps) 

Cílová rychlost 
(bps) 

Chyba 

decimálně hexadecimálně 

1 0x01   1 000 000,00   1 000 000,00 0,000% 

3 0x03     500 000,00     500 000,00 0,000% 

4 0x04     400 000,00     400 000,00 0,000% 

7 0x07     250 000,00     250 000,00 0,000% 

9 0x09     200 000,00     200 000,00 0,000% 

16 0x10     117 647,10     115 200,00 -2,124% 

34 0x22      57 142,90      57 600,00 0,794% 

103 0x67      19 230,80      19 200,00 -0,160% 

207 0xCF       9 615,40       9 600,00 -0,160% 

 

Dle podkladů výrobce [11] jsou definovány dva typy paketů, Instruction packet  a 

Status packet. První je zasílán z nadřazeného systému vystupujícího na sběrnici jako 

Master a druhý typ je následně zasílán jednotkami (slave) jako odpověď. V jednotce lze 

nastavit a kdykoliv v průběhu následně i měnit, zda bude odpovídat na každý přijatý paket, 

nebo bude odpovídat jen v případě požadavku na zaslání hodnot některých registrů, nebo 

dokonce nebude odpovídat nikdy. V případě že je zapotřebí zaslat společný příkaz všem 

jednotkám na lince, lze použít tzv. broadcast adresu o hodnotě 254. Takový paket je přijat 

a zpracován každou jednotkou bez ohledu na to, jaká je její specifická komunikační adresa. 

Nicméně na rozdíl od příjmu paketu adresovaného konkrétní jednotce není na broadcast 

zprávu nikdy vyslána odpověď. Struktura paketů odesílaných master stanicí (Instruction 

packets) je následující: 

1. byte – vždy hodnota 255 (0xFF); 

2. byte – vždy hodnota 255 (0xFF); 

3. byte – adresa cílové jednotky; 

4. byte – délka zprávy tj. od tohoto bytu (včetně) až po poslední byte před 

kontrolním součtem;  

5. byte – kód zasílané instrukce; 

 různý počet bytů tvořící parametry instrukce; 

 jeden byte kontrolního součtu. Jeho hodnota je součtem všech bytů počínaje 

adresou a konče posledním parametrem. Přetečení je ignorováno a výsledek je 

vždy negován. 
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Odpověď na Instruction packet je odeslána po určitém uživatelsky nastavitelném 

časovém intervalu zajišťujícím dostatečný čas pro přechod Master jednotky z režimu 

vysílání do režimu čtení sběrnice. Odpověď slave stanice (Status packet) je pak svým 

tvarem velmi podobná výzvě a má následující strukturu: 

1. byte – vždy hodnota 255 (0xFF); 

2. byte – vždy hodnota 255 (0xFF); 

3. byte – adresa odesílající jednotky; 

4. byte – délka zprávy tj. od tohoto bytu (včetně) až po poslední byte před 

kontrolním součtem;  

5. byte – označován jako Error. Jednotlivé jeho bity s výjimkou sedmého 

reprezentují nějaký druh poruchového stavu jednotky; 

 různý počet bytů tvořící parametry odpovědi v závislosti na přijatém příkazu; 

 jeden byte kontrolního součtu. Jeho výpočet je stejný jako v případě 

Instruction packetu. 

Příkazů, jež je možné zasílat jednotkám Dynamixel je celkem sedm. V naší aplikaci je 

však použito pouze dvou a to READ DATA a WRITE DATA, nicméně plný výčet je 

následující: 

 PING (kód instrukce 0x01). Je nejjednodušším z příkazů. Nemá žádný 

parametr a jediná následná akce, je jak obecně známý název napovídá vyslání 

odpovědi zařízením, jemuž byl určen; 

 READ DATA (kód instrukce 0x02). Slouží k vyčtení registrů jednotky. 

Parametry příkazu jsou počáteční adresa vyčítaného bloku a délka bloku; 

 WRITE DATA (kód instrukce 0x03). Slouží k zápisu do registrů jednotky. 

Parametry příkazu tvoří počáteční adresa následovaná blokem dat, která mají 

být do jednotky zapsána; 

 REG WRITE (kód instrukce 0x04). Tento příkaz je obdobou předchozího. 

Rozdíl je v tom, že po jeho přijetí zůstávají jednotky v Stand-by stavu do 

přijetí příkazu ACTION;  

 ACTION (kód instrukce 0x05). Startuje účinnost příkazu REG WRITE; 

 RESET (kód instrukce 0x06). Způsobí reset jednotky do defaultního továrního 

nastavení; 

 SYNC WRITE (kód instrukce 0x83). Umožňuje zápis různých dat do stejné 

oblasti několika jednotek. První parametr je počáteční adresa zapisovaného 

bloku následovaná délkou zapisované oblasti. Pak pokračuje několik stejně 

dlouhých bloků začínajících adresou zařízení a vyplněných ve zbývající části 

daty k zápisu do definované oblasti. 
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Tabulka 4.2-2: Přehled registrů jednotek Dynamixel AX-12 [11]. 

Oblast EEPROM 

Adresa Význam Přístup Poč. hodnota 

0 číslo modelu (L) čtení 12 

1 číslo modelu (H) čtení 0 

2 verze firmware čtení ? 

3 ID čtení / zápis 1 

4 komunikační rychlost čtení / zápis 1 

5 prodleva odpovědi čtení / zápis 250 

6 limit úhlu CW (L) čtení / zápis 0 

7 limit úhlu CW (H) čtení / zápis 0 

8 limit úhlu CCW (L) čtení / zápis 255 

9 limit úhlu CCW (H) čtení / zápis 3 

10 rezervováno -- 0 

11 max. teplotní limit čtení / zápis 85 

12 min. napěťová úroveň čtení / zápis 60 

13 max. napěťová úroveň čtení / zápis 190 

14 max. moment síly (L) čtení / zápis 255 

15 max. moment síly (H) čtení / zápis 3 

16 status čtení / zápis 2 

17 alarmová LED čtení / zápis 4 

18 nouzové vypnutí čtení / zápis 4 

19 rezervováno -- 0 

20 dolní kalibrace (L) čtení ? 

21 dolní kalibrace (H) čtení ? 

22 horní kalibrace (L) čtení ? 

23 horní kalibrace (H) čtení ? 

 

Registry jednotky AX-12 jsou rozděleny na dvě oblasti podle typu paměti, kterou jsou 

realizovány, a to sice EEPROM (viz. tabulka 4.2-2) a RAM. V první části je na rozdíl od 

druhé možné udržet obsažené hodnoty i po odpojení napájení. 

Pro komunikaci s jednotkami byla definována abstraktní třída Dynamixel, ve které 

jsou obsaženy obecné metody a atributy potřebné pro interakci s jednotkami Dynamixel 

obecně. Pokud je implementace některé metody závislá na typu zařízení, je deklarována 

jako abstraktní. Metody a atributy související s komunikační linkou jsou pak deklarované 

jako statické. Od třídy Dynamixel je odvozena třída AX12. Ta obsahuje vlastně jen veřejný 

datový typ struktury AX12_Data korespondující s registry fyzické jednotky AX-12 a 

specifické metody. 
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Pro představu lze srovnat tabulku 4.3-2 s následující definici struktury AX12_Data: 

        public struct AX12_Data 

        { 

            public int ModelNumber; 

            public byte VersionFirmware; 

            public byte ID; 

            public byte BaudRate; 

            public byte ReturnDelayTime; 

            public int CWAngleLimit; 

            public int CCWAngleLimit; 

            public byte Reserved1; 

            public byte HiTempLimit; 

            public byte LowVoltageLimit; 

            public byte HiVoltageLimit; 

            public int MaxTorque; 

            public byte StatusReturnLevel; 

            public byte AlarmLED; 

            public byte AlarmShutdown; 

            public byte Reserved2; 

            public byte TorqueEnable; 

            public byte LED; 

            public byte CWComplianceMargin; 

            public byte CCWComplianceMargin; 

            public byte CWComplianceSlope; 

            public byte CCWComplianceSlope; 

            public int GoalPosition; 

            public int MovingSpeed; 

            public int TorqueLimit; 

            public int PresentPosition; 

            public int PresentSpeed; 

            public int PresentLoad; 

            public byte PresentVoltage; 

            public byte PresentTemperature; 

            public byte RegisteredInstruction; 

            public byte Reserved3; 

            public byte Moving; 

            public byte Lock; 

            public int Punch; 

        } 

 

V definici této struktury jsou uvedeny jako Reserved x registry zařízení na adresách, 

pro něž není v současnosti stanoveno využití. Důvodem byla možnost případného použití 

kopírování bloků dat ze vstupního buferu do této struktury za pomoci pointerů. Funkce 

FillDataField a SortData implementované v třídě AX12 tuto činnost dělají díky snaze o 

zachování safe kódu dosti krkolomně a jako začátečník v C# jsem bohužel nenašel 

elegantnější řešení, vyloučím-li aplikaci direktivy unsafe. 

Před započetím komunikace je zapotřebí nastavit parametry komunikace a otevřít 

komunikační port sériové linky. To je stejně jako v případě jednotek Sabertooth provedeno 

voláním metody Open. Ve třídě Dynamixel je definováno pro komunikaci několik 

základních funkcí. Úplný základ tvoří Send a Receive. Tyto funce jsou volány v tělech 

WriteByte, WriteInt a ReadData, jejichž význam myslím napovídá už název. Nebyl by sice 

problém napsat funkci zapisující celý blok dat, ale v naší aplikaci pro něco takového není 

využití a tak bohatě postačují výše zmíněné. V aplikaci byl vytvořen thread periodicky 

zajišťující aktualizaci dat v jednotkách a vyčítání jejich registrů, proto byla třída 
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Dynamixel doplněna o funkce WriteByteNonThreaded, WriteIntNonThreaded a 

ReadDataNonThreaded. Ty tvoří alternativu dříve uvedeným. Jediné v čem se liší, je, že na 

rozdíl od nich nespouštějí funkci Receive ve vlastním vláknu. Původní varianta je vhodná 

pro případ volání funkcí z hlavního programu, kdy je nežádoucí čekat na příjem odpovědi. 

Začlenění komunikace kompletně do vlastního vlákna však tuto vlastnost nepotřebuje, 

dokonce je poměrně nevhodná. Rozdíl obou funkcí je vidět na příkladu zdrojového kódu 

obou funkcí (příloha 0). ReadDataNonThreaded se od ReadData liší pouze ve způsobu 

volání funkce Receive v těle podmínky if (Send( )). Tato odlišnost je shodná i pro ostatní 

funkce. 

Všechny zmíněné funkce před jakoukoliv snahou o komunikaci testují stav proměnné 

LineIsFree. Ta totiž uchovává informaci o tom, zda jsou dokončeny započaté relace a lze 

přistoupit k lince. Pokud bychom takovou informaci neměli v případě vícevláknových 

variant, docházelo by k vysílání několika požadavků za sebou bez předchozího přijetí 

odpovědi. To by vedlo ke kolizím na lince a příjmu nesmyslných dat. Pokud je linka 

dostupná, dojde okamžitě k jejímu zablokování nastavením LineIsFree na hodnotu false. 

Po té je naplněno vysílací pole. Jeho prvky s indexy 0 a 1 jsou již nastaveny od inicializace 

na hodnotu 0xFF, proto je nastaven až prvek s indexem 2, jenž se naplňuje proměnnou ID 

představující komunikační adresu. Po té se nastaví délka zprávy a číslo příkazu, 

následované adresou prvního vyčítaného registru a délkou načítaných dat dle předchozího 

popisu protokolu. Pokud dojde k úspěšnému vykonání funkce Send() je jedním ze způsobů 

zavolána funkce Receive(). Po spuštění vlákna v první variantě nebo po dokončení Receive 

v druhé, se funkce ukončí.  

Jak vidíme na výpisu kódu funkce Receive v příloze 0, provede se nejprve deklarace a 

definice vnitřních proměnných. Ve smyčce je pak vynulován obsah vstupního pole, aby 

nedošlo k nějaké špatné interpretaci obsahu vlivem starých dat. Potom následuje pokus o 

načtení prvních čtyř bytů, při čemž první dva jsou testovány na shodu s číslem 0xFF. 

Pokud se načtení podařilo, je na základě třetího a čtvrtého bytu spočten mezisoučet CRC. 

Podle obsahu InBuff[3] je odvozena zbývající délka zprávy k načtení. Během následující 

načítací smyčky je průběžně prováděn výpočet kontrolního součtu, jehož platnost se 

ověřuje po načtení celé zprávy. Souhlasí-li kontrolní součet, je proměnná Error nastavena 

dle hodnoty stejnojmenné proměnné přijaté od zařízení a zavolána funkce FillDataField 

usnadňující zpracování přijatých dat do datové struktury konkrétního zařízení. To by měla 

provést v zápětí volaná funkce SortData, deklarovaná jako abstraktní. Její implementace je 

totiž záležitostí odvozené třídy, v našem případě tedy AX12. To samé se týká funkce 

ProcessError volané v případě selhání kontrolního součtu. Ve třídě AX12 jsou také 

definovány funkce SetPosition, SetPositionNonThreaded, ReadPosition a 

ReadPositionNonThreaded. Rozdíl spočívá v tom, které funkce pro zápis a čtení dat 

z rodičovské třídy budou využity. To je patrné z  výpisu dvou alternativních funcí pro 

nastavení požadované pozice servopohonu (příloha C.5). 

V obou třídách je ještě několik dalších funkcí, jejichž kód je vcelku jednoduchý a 

význam zřejmý po prozkoumání celého zdrojového kódu, proto nebudou dále rozebírány. 

Účelem uvedených kódů v této kapitole totiž bylo přiblížit způsob realizované interakce 

s jednotkami AX-12, nikoliv detailně popsat celý kód.  
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4.2.1 Komunikace s modulem GPS 

Komunikace s jednotkami GPS probíhá na sériovém kanálu s parametry v souladu 

s defaultním nastavením modulu. To jest rychlost 4800 b/s, osm datových bitů, jeden stop 

bit a žádná parita. Získávání dat z modulu probíhá dekódováním zpráv typu NMEA, které 

jsou periodicky zasílány jednotkou do nadřazeného systému bez předchozí výzvy. Pro 

práci s modulem byly vytvořeny dvě třídy, GPSData pro reprezentaci dat a GPSComm 

zajišťující získání a zpracování dat z modulu GPS. Inicializace vnitřní instance třídy 

GPSData a ostatních proměnných, včetně nastavení parametrů komunikačního portu je 

provedeno již v konstruktoru. Vlastní otevření portu však zajišťuje až funkce Open. Po 

jejím vykonání již lze spustit vyčítání a analýzu dat voláním funkce StartReading. 

     public bool StartReading( ) 

        { 
            if (!Port.IsOpen) return false; 
 
            GrabOn = true; 
            ReadThread = new Thread(new ThreadStart(ReadData)); 
            ReadThread.Start(); 
            return true; 
        } 

 

V těle funkce dochází ke spuštění vlákna ReadThread tvořeného funkcí ReadData, jak 

ukazuje zdrojový kód. V něm se budou cyklicky vyčítat a zpracovávat věty z GPS modulu. 

Zprávy NMEA mají podobu ASCII řetězců a při znalosti protokolu popsaného v [12] jsou 

dobře čitelné i pomocí terminálových programů. To podporuje i zakončování vět známými 

znaky <CR><LF>  pro posun na začátek dalšího řádku. Příkladem je jedna z vět bez 

zmíněného odřádkování: 

$GPRMC,170138.615,A,4912.2525,N,01635.0378,E,0.04,16.43,280705,,*32 

 

Při zpracování vět se využívá několika vlastností. Tou první je, že věta začíná vždy 

znakem $, jenž se dále již nevyskytuje. Bezprostředně za ním se nachází dvojice znaků 

identifikující odesílatele. V případě jednotky GPS jsou to písmena GP viz. příklad. Další 

trojice písmen identifikuje typ zprávy. Následuje několik „slov“, která jsou vždy oddělena 

čárkou. Ta opět má jednoznačně tento separující význam, a aby nedošlo k záměně, je 

desetinná čárka reprezentována tečkou. Pokud jednotka nemá k dispozici hodnotu pro 

parametr na nějaké pozici, jednoduše jej neuvede a vyznačí pouze čárkou konec dotčeného 

slova. Za posledním slovem se pak nachází kontrolní součet uvedený hvězdičkou (*) a 

vyjádřený dvojicí hexadecimálních číslic. Jeho výpočet se provádí jako operace XOR se 

všemi byty mezi znaky $ a *. Další vlastností užitečnou zejména pro stanovení velikosti 

vstupního bufferu je, že zprávy nikdy nemají větší délku, než osmdesát znaků. 
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Jak již bylo uvedeno, zajišťuje příjem a zpracování dat funkce ReadData: 

   private void ReadData() 
        { 
            GrabDone = false; 
 
            while (GrabOn) 
            { 
                if (ReadLine()) 
                { 
                    DecodeLine(); 
                } 
            } 
 
            GrabDone = true; 
        } 
 

Její definice je poměrně prostá. Proměnná GrabDone indikující zda byla ukončena 

smyčka čtení a zpracování dat se nejprve nastaví na hodnotu false. Po té funkce vstoupí do 

smyčky while, vykonávané až do okamžiku, kdy funkcí StopReading dojde k nastavení 

proměnné GrabOn na hodnotu false. Do té doby je ve smyčce periodicky volána funkce 

ReadLine pro načtení jedné věty ze vstupního bufferu. Pokud byla získána, dojde k volání 

funkce DecodeLine. Funkce ReadLine načítá a testuje znaky z bufferu sériového kanálu na 

ASCII hodnotu znaku $, po jeho detekci začne načítat příchozí znaky do vstupního pole za 

průběžného provádění mezisoučtu CRC a testování na znak *. Pokud k jeho detekci dojde, 

je naplněn testovací řetězec čtveřicí následujících předpokládaných znaků, tj. dva znaky 

CRC a <CR><LF>. Pokud jsou opravdu přijaty, funkce se ukončí s návratovou hodnotou 

true a ve vstupním poli máme přijatou větu. Funkce DecodeLine (příloha 0) nejprve zajistí 

transformaci vstupního pole na hodnotu string. Následně zjišťuje, o jaký typ zprávy jde a 

dle toho volá adekvátní funkci pro zpracování zbytku zprávy. 

Nyní nebude následovat rozbor zpracování všech typů zpráv, což by bylo zcela jistě 

zbytečné, ale omezíme se pouze na přiblížení jedné z nich. Konkrétně tedy GGA. Z výpisu 

kódu (příloha C.7) je patrné, že náplní funkce je vždy získávat postupně data 

z jednotlivých pozic ve větě a po patřičné konverzi jimi plnit proměnné vnitřní instance 

třídy GPSData. Postupné získávání jednotlivých slov z přijaté věty zajišťuje funkce 

GetWord (příloha C.8). Vnitřní proměnná Word typu string je nejprve nastavena na 

prázdnou hodnotu a funkce vstupuje do smyčky while. Její vykonávání probíhá do té doby, 

než proměnná ActualIndex udržující index naposledy zpracovaného znaku věty, 

neodkazuje na poslední znak vyhodnocovaného řetězce, nebo aktuálně zpracovávaným 

znakem není čárka oddělující jednotlivá slova. V těle smyčky je plněn řetězec Word 

průběžně vyhodnocovanými znaky a v případě, že aktuální znak je tečka reprezentující 

desetinnou čárku, je v proměnné Word nahrazena znakem čárky. Tato operace se provádí 

z toho důvodu, že metoda Convert.ToDouble vyžaduje pro konverzi ASCII řetězce na 

proměnnou typu double jako oddělovač celých a desetinných čísel znak čárky. Po 

ukončení smyčky je případně prázdný řetězec Word naplněn znakem 0. Index aktuálního 

znaku je ještě jednou inkrementován, aby při dalším volání funkce odkazoval za poslední 

zpracovávaný znak, kterým je oddělující čárka. Nakonec je jako návratová hodnota funkce 

předán obsah proměnné Word. Pro získání představy o rozsahu dat získávaných z GPS 

modulu je možné nahlédnout v příloze C.9  do definice třídy GPSData. 
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4.2.2 Realizace zadního sonaru 

Pro sledování prostoru za robotem byl zvolen ultrazvukový měřič vzdálenosti SRF-02 

připevněný k jednotce Dynamixel AX-12 umožňující vychylovat jej ve svislé ose. Touto 

kombinací je možné změřit vzdálenost od robota k překážce za ním v libovolném úhlu. 

Komunikace probíhá po sériové lince nastavené na osm datových bitů, rychlost 9600 b/s, 

dva stop bity, žádná parita. Pro možnost komunikace po sériové lince musí být na pin 

Mode přivedena úroveň log. 0. Příkazy, jež je schopen dálkoměr vykonat reprezentuje 

tabulka 4.2-3: 

Tabulka 4.2-3: Tabulka příkazů podporovaných jednotkou SRF-02 [8]. 

Příkaz 
Akce vykonaná modulem SRF-02 

decimal hex 

80 0x50 Reálný měřící mód - výsledek v palcích 

81 0x51 Reálný měřící mód - výsledek v centimetrech 

82 0x52 Reálný měřící mód - výsledek v mikrosekundách 

83 0x53 Reálný měřící mód - výsledek v palcích. Automaticky odesílán výsledek 
měření bezprostředně po jeho dokončení. 

84 0x54 Reálný měřící mód - výsledek v centimetrech. Automaticky odesílán 
výsledek měření bezprostředně po jeho dokončení. 

85 0x55 Reálný měřící mód - výsledek v mikrosekundách. Automaticky odesílán 
výsledek měření bezprostředně po jeho dokončení. 

86 0x56 Falešný měřící mód - výsledek v palcích 

87 0x57 Falešný měřící mód - výsledek v centimetrech 

88 0x58 Falešný měřící mód - výsledek v mikrosekundách 

89 0x59 Falešný měřící mód - výsledek v palcích. Automaticky odesílán 
výsledek měření bezprostředně po jeho dokončení. 

90 0x5A Falešný měřící mód - výsledek v centimetrech. Automaticky odesílán 
výsledek měření bezprostředně po jeho dokončení. 

91 0x5B Falešný měřící mód - výsledek v mikrosekundách. Automaticky 
odesílán výsledek měření bezprostředně po jeho dokončení. 

92 0x5C Vyšle signál 8 cyklů 40khz - neprovádí měření. 

93 0x5D Odešle jeden byte obsahující verzi firmware. 

94 0x5E Odešle výsledek posledního měření. 

95 0x5F Vrátí hodnotu nejmenší měřitelné vzdálenosti. 

96 0x60 Vynucení restartu Autotune procesu (stejné jako vypnutí/zapnutí). 

160 0xA0 1. příkaz sekvence změny adresy 

165 0xA5 2. příkaz sekvence změny adresy 

170 0xAA 3. příkaz sekvence změny adresy 
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Pro práci se snímačem byla navržena třída SRFComm. Ta obsahuje metody pro 

otevření / uzavření komunikačního portu, zjištění jeho stavu, získání vzdálenosti 

z posledního měření, ověření zda je linka rezervována vykonávanou relací a samozřejmě 

metody pro vlastní interakci s dálkoměrem. 

Metody komunikující s modulem nevyužívají všechny příkazy uvedených v tabulce 

4.3-3, ale pouze příkaz 0x54. Reakcí dálkoměru na přijetí tohoto příkazu je okamžité 

vyslání měřícího ultrazvukového signálu do prostoru a měření času do přijetí odrazu 

senzorem. Ten však musí dorazit nejdéle do 70ms. Následně je změřený časový údaj 

přepočten na odpovídající vzdálenost v centimetrech a výsledek bezprostředně odeslán 

nadřazenému systému ve formátu dvoubytového celého kladného čísla (unsigned short 

integer). Jako první je v odpovědi zaslán vyšší byte. 

Metody třídy zajišťující měření jsou dvě, MeasureCmAns a 

MeasureCmAnsNonThreaded. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu čtení odpovědi od 

SRF02. To probíhá u první varianty ve zvláštním vlákně a u druhé nikoliv. V zásadě jde o 

rozdíl popisovaný u metod v kapitole 4.3.2. Definice MeasureCmAns je následující: 
 

 public bool MeasureCmAns(byte Address) 
        { 
            if (!Port.IsOpen || !LineIsFree) return false; 
            LineIsFree = false; 
             
            OutBuff[0] = (byte)(Address & 0x0f);  // Adresa jednotky 
            OutBuff[1] = 0x54;     // Měření v cm s automatickou odpovědí; 
 
            Port.Write(OutBuff, 0, 2); 
            ReadData = new Thread(new ThreadStart(Receive)); 
            ReadData.Start(); 
            return true;             
        } 

 

Vidíme, že obdobně jako u jiných dříve popisovaných relačních funkcí je nejprve 

testováno otevření komunikačního portu a ověřen stav linky, tj. není li rezervována dříve 

spuštěnou relací. Nejsou-li podmínky pro započetí komunikace splněny, končí funkce 

s návratovou hodnotou false, v opačném případě pokračuje funkce dále vyplněním 

vysílacího pole skládajícího se pouze ze dvou znaků. První je adresa, jejíž čtyři horní bity 

jsou vždy nulové. Tím je dán i maximální počet adresovaných modulů, tj. šestnáct. Druhý 

vysílaný byte je číslo příkazu. Po vyplnění následuje vyslání výzvy na linku a spuštění 

vlákna ReadData, v němž je proveden příjem odpovědi od dálkoměru. Jak vyplývá 

z uvedeného kódu, tělo vlákna tvoří funkce Receive. Podle výpisu (příloha C.10) vidíme, 

že tato funkce nedělá nic jiného, než že se pokusí načíst ze sériové linky dva byty a pokud 

se jí to podaří, vypočte z nich hodnotu vzdálenosti, s níž naplní proměnnou Lenght. 

V programu je pro měření vzdálenosti za robotem vytvořeno opět zvláštní vlákno, 

realizované funkcí RearScan (příloha C.11). V těle funkce se od samého počátky vyskytuje 

proměnná SRFReqPosition reprezentující požadovanou hodnotu servopohonu 

vychylujícího ultrazvukový měřič vzdálenosti. Obsah proměnné je použit ve vlákně, jež 

automaticky zajišťuje odesílání požadovaných hodnot do jednotek AX-12 a rovněž 

načítání jejich aktuálního stavu. Ve funkci se periodicky vykonává hlavní smyčka while. 

Podmínky jejího vykonání jsou otevřený komunikační port objektu SRF_Comm a hodnota 

true proměnné ScanThreadEnable. Pokud totiž na konci programu chceme ukončit tento 
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thread, stačí zmíněnou proměnnou nastavit na hodnotu false. V důsledku toho se hlavní 

smyčka přeruší, dojde k uzavření komunikačního portu a vlákno je ukončeno. Vlastní 

skenování se provádí, pokud je nastavena proměnná SRFScan na hodnotu true, nebo 

některé ze zadních kol má nastaven požadovaný výkon menší než 127, což znamená pohyb 

robota směrem vzad. Tím je zajištěno automatické skenování při couvání, nebo na 

vyžádání v případě potřeby. Při splnění požadavku jsou střídavě vykonány dvě smyčky for. 

První inkrementuje index měřící pozice a druhá jej dekrementuje. V těle obou smyček je 

podle aktuálního indexu vypočtena požadovaná poloha dálkoměru vychylujícího serva a 

nastavena do proměnné SRFReqPosition. Následuje testování shody skutečné a 

požadované polohy serva s tolerančním pásmem ± 7 jednotek. Nebyla-li zjištěna shoda, je 

vlákno uspáno na dvě milisekundy a následně opět provedeno testování. V opačném 

případě je provedeno měření vzdálenosti a výsledek uložen do pole RearLenght pod 

aktuálním indexem. Taktéž je vypočten rozdíl od posledního měření v dané pozici a uložen 

pod stejným indexem do pole diferencí RearDif. 

4.2.3 Realizace interakce se zařízením Microsoft Kinect 

Pro práci s Kinectem bylo nejprve využíváno výhradně volně dostupných ovladačů 

firmy Code Laboratories. Následně bylo pro jednodušší detekci osob ve scéně a sledování 

jejich pohybu přistoupeno k využití knihoven OpenNI a odpovídajících ovladačů 

s výjimkou části pro ovládání motoru, LED a vyčítání dat z akcelerometru. Pro tuto část 

byly ovladače Code Laboratories ponechány, což demonstruje výpis ze správce zařízení 

operačního systému (obrázek 4.2-1). 

 

 

Obrázek 4.2-1: Ukázka výpisu správce zařízení. 
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Z výpisu je také patrné, že z hlediska OS se jedná o tři samostatná zařízení. Kinect 

Camera zajišťuje získávání dat z RGB kamery a 3D snímače obstarávajícího matrici 

hloubky scény. Kinect audio poskytuje data z mikrofonů a NUI Motor slouží, jak již bylo 

nastíněno k ovládání polohovacího motoru, indikační LED a sběru dat z akcelerometrů. 

Kromě ovladačů byl nainstalován ještě Open-source framework OpenNI (Open 

Natural Interface). Ten umožňuje sběr dat z různých snímačů a zajišťuje rozhraní pro tzv. 

middleware a aplikační rozhraní. Strukturu frameworku zobrazuje obrázek 4.2-2. 

Middleware jsou komponenty, jejichž úloha spočívá v trasformaci dat získaných ze 

snímačů na data snadno použitelná v aplikaci. Zejména tedy na data umožňující využívání 

Kinectu coby zařízení HMI. V použité verzi knihoven OpenNI jsou k dispozici podle [13] 

tyto middleware komponenty: 

 Full body analysis middleware: zpracovává data ze snímače a na základě 

nich zjišťuje přítomnost osob ve scéně, vyhodnocuje jejich pohyb a vytváří 

datové struktury reprezentující polohu a orientaci klíčových částí těla 

v prostoru; 

 Hand point analysis middleware: na základě dat ze snímačů vyhodnocuje 

pozici a pohyb rukou (resp. dlaní); 

 Gesture detection middleware: komponenta sledující různá předdefinovaná 

gesta. V případě že dojde k jejich detekci, informuje o tom aplikaci; 

 Scene Analyzer middleware: analyzuje data sledované scény a na základě 

nich postupně odvozuje informaci o jednotlivých objektech ve scéně. Těmi 

mohou být postavy, různé předměty, podlaha apod. 

 

Obrázek 4.2-2: Struktura frameworku OpenNI [13]. 
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Výhodou OpenNI je skutečnost, že obsahuje C# wrapper v podobě knihovny 

OpenNI.net. Tu je zapotřebí začlenit do aplikace jejím přidáním do Referencies a ve 

zdrojovém kódu provést zápis „using OpenNI;“. Co se týče knihovny CLNUIDevice.dll, 

pak platí obdobné kroky, nicméně kvůli skutečnosti, že se jedná o klasickou dll knihovnu, 

bylo nutné definovat napojení na její rozhraní. To bylo provedeno v definici třídy 

CLNUIDevice (příloha C.12). Lepšímu pochopení tohoto kódu jistě napomůže 

obrázek 4.2-3, jenž demonstruje API knihovny. Na něm vidíme dvě enumerační funkce, 

z nichž první navrací počet připojených zařízení Kinect k PC a druhá pak sériové číslo 

zařízení se zadaným indexem. Toto sériové číslo je nutné znát při vytváření instance 

kterékoliv komponenty tohoto zařízení v aplikaci. V našem případě je to pouze Motor. 

Kdybychom chtěli používat i část Camera, museli bychom obdobně jako v předchozím 

kódu definovat další funkce a jejich napojení na vstupní body v knihovně. 

 

 

Obrázek 4.2-3: Struktura API knihovny CLNUIDevice.dll [14]. 

Funkcionalita aplikace je realizována v těle třídy Form1 odvozené od formulářové 

třídy Form. Velké množství podstatných operací se odehrává už v jejím konstruktoru ihned 

po vykonání funkce InitializeComponent(). Pokud vynecháme nezajímavé části kódu, 

zbude nám následující blok, tvořící klíčové kroky pro spuštění komponent knihovny a 

deklaraci metod pro obsluhu přijímaných událostí. 
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this.context = OpenNI.Context.CreateFromXmlFile(SAMPLE_XML_FILE, out 
this.scriptNode); 
 
depthGenerator = context.FindExistingNode(NodeType.Depth) as DepthGenerator; 
userGenerator = context.FindExistingNode(NodeType.User) as UserGenerator;            
userGenerator.SkeletonCapability.SetSkeletonProfile(SkeletonProfile.All); 
 
userGenerator.NewUser += new EventHandler<NewUserEventArgs>(NewUser); 
userGenerator.LostUser +=new EventHandler<UserLostEventArgs>(LostUser); 
 
userGenerator.PoseDetectionCapability.PoseDetected += new 
EventHandler<PoseDetectedEventArgs>(PoseDetected); 
 
userGenerator.SkeletonCapability.CalibrationComplete += new 
EventHandler<CalibrationProgressEventArgs>(CalibrationCompleted); 
 
userGenerator.SkeletonCapability.CalibrationEnd += new 
EventHandler<CalibrationEndEventArgs>(CalibrationEnd); 
 
userGenerator.SkeletonCapability.JointConfigurationChangedEvent += new 
EventHandler(JointConfigurationChanged); 
 
context.StartGeneratingAll(); 
 
ReaderThread = new Thread(ReadLoop); 
ReaderThread.Start(); 
 
KinectID = CLNUIDevice.GetDeviceSerial(0); 
Motor = CLNUIDevice.CreateMotor(KinectID); 
CLNUIDevice.SetMotorPosition(Motor, 1000); 
CLNUIDevice.SetMotorLED(Motor, 0); 

 

Zápis sice není pro délku řádků úplně ideálně zřetelný, nicméně pokud projdeme 

jednotlivé kroky, bude jeho funkce zřejmá. Nejprve je na základě specifikace uložené v 

.xml souboru vytvořen kontext zařízení. Ten tvoří úplný základ pro veškerou funkcionalitu. 

Následuje vyhledání dvou tzv. Production Chains přítomných v kontextu. Jde o 

DepthGenerator sloužícího k získávání dat z 3D senzoru a UserGenerator  zajišťující 

detekci postav ve scéně a sledování jejich pohybu. Po získání vazby na produkční řetězce 

je nastavena množina bodů na lidském těle, které budou sledovány. Ty jsou označovány 

jako Joints. Jak jistě parametr volané funkce napovídá, je tato množina nastavena na 

sledování všech míst lidského těla, která jsou podporována. Dalším důležitým krokem je 

stanovení funkcí ošetřujících události zasílané z UserGeneratoru. Výčet zachytávaných 

událostí uvedený postupně dle zdrojového kódu je následující: 

 NewUser – ve scéně byla detekována nová osoba; 

 LostUser – došlo ke ztrátě některé z osob ze scény; 

 PoseDetected – byla detekována některá ze sledovaných předdefinovaných 

póz; 

 CalibrationComplete – byla kompletně dokončena kalibrace osoby; 

 CalibrationEnd – byla dokončena kalibrace osoby; 

 JointConfigurationChanged – došlo ke změně konfigurace sledovaných bodů 

postavy. 
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Důležitým krokem je spuštění všech produkčních řetězců v kontextu a spuštění vlákna 

zpracovávajícího data po každé jejich kompletní aktualizaci. Další část v tomto výpisu 

kódu souvisí s knihovnou CLNUIDevice. Je zde provedeno získání ID Kinectu s indexem 

0, tzn. prvního a v našem případě i jediného připojeného k počítači. Za použití tohoto ID se 

vytvoří instance zařízení motoru, jeho poloha se nastaví na hodnotu 1000 (mírně vzhůru) a 

zhasne se indikační LED. Nyní je vhodný okamžik, abychom si přiblížili konkrétní 

definice funkcí zpracovávajících jednotlivé události, jež se pokusím seřadit 

v chronologickém sledu. Jako první je to tedy funkce NewUser: 

void NewUser(Object myObject, NewUserEventArgs myEventArgs) 
{ 

userGenerator.SkeletonCapability.RequestCalibration(myEventArgs.ID, true); 
StatusBox.Text = string.Format("{1} -> Spustena kalibrace pro uzivatele {0}", 
myEventArgs.ID, MasterID); 

} 
 

Definice funkce je poměrně jednoduchá. První co je po detekci nové postavy 

provedeno, je spuštění její kalibrace. Až na základě úspěšné kalibrace lze totiž na postavě 

rozpoznat jednotlivé body (Joints). Pak už je jen do TextBoxu s názvem StatusBox vypsán 

text oznamující spuštění kalibrace detekované osoby s uvedením jejího ID a ID osoby, 

která má v dané chvíli kontrolu nad robotem (MasterID). 

V okamžiku ukončení kalibrace je generována zpráva ošetřená funkcí 

CalibrationCompleted:  

void CalibrationCompleted(Object myObject, CalibrationProgressEventArgs 
myEventArgs) 
{ 

if (myEventArgs.Status == CalibrationStatus.OK) 
   { 

userGenerator.SkeletonCapability.StartTracking(myEventArgs.ID); 
StatusBox.Text = string.Format("{1} -> Kalibrace uživatele {0} dokončena", 
myEventArgs.ID, MasterID); 
                
userGenerator.PoseDetectionCapability.StartPoseDetection("Click", 
myEventArgs.ID); 

   } 
   else 
   { 

                
userGenerator.SkeletonCapability.RequestCalibration(myEventArgs.ID, 
false); 
                StatusBox.Text = string.Format("{1} -> Nepodařila se 
kalibrace uživatele {0}", myEventArgs.ID, MasterID); 

} 
} 

 

Funkce na samém začátku testuje výsledek kalibrace. Nekončí-li se statusem OK, 

spustí se kalibrace znovu a dojde k výpisu hlášení o neúspěchu do StatusBoxu. Pokud se 

kalibrace podařila, je zahájen tracking (sledování pohybu postavy), vypsáno hlášení do 

StatusBoxu a spuštěna detekce pózy nazvané Click, kterou se může člověk pokusit o 

převzetí kontroly nad robotem. 
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Pokud dojde k detekci některé ze sledovaných póz, volá se funkce PoseDetected 

(příloha C.13). V této funkci je implementován mechanizmus přebírání kontroly nad 

robotem. V těle přepínače je rozhodnuto, která póza byla zachycena. Pro nás jsou 

relevantní pouze dvě a to CrossHands pro odstoupení od ovládání robota a Click pro 

převzetí kontroly nad robotem. Při detekci CrossHands ověřujeme, zda osoba, u níž bylo 

gesto detekováno, je zároveň ta, která má kontrolu nad robotem. Jestliže ano, proměnná 

IsMaster se nastaví na false, což značí, že momentálně nemá nad robotem nikdo kontrolu a 

index ovládající osoby je vynulován. Dalším krokem je výpis do StatusBoxu, start 

sledování pózy Click a nastavení LED Kinectu na trvalý červený svit. Pokud však nebyla 

detekována póza CrossHands ale Click, je pro jistotu ověřeno, zda gesto provedla 

kalibrovaná osoba. Pokud ano a zároveň nemá v danou chvíli nad robotem kontrolu někdo 

jiný, do proměnné MasterID se zapíše ID osoby, u níž byla póza zaznamenána. U hodnoty 

IsMaster dojde k nastavení na hodnotu true, do StatusBoxu se provede výpis a spustí 

detekce pózy CrossHands. Posledním krokem funkce je rozsvícení LED Kinectu zelenou 

barvou. 

Poslední zpracovávanou událostí je LostUser. Zbylé dvě funkce 

JointConfigurationChanged a CalibrationEnd mají prázdné tělo a byly ponechány 

z testovací fáze pro případ, že by při dalším rozvoji měla jejich konkrétní implementace 

smysl. 

 
 void LostUser(Object myObject, UserLostEventArgs myEventArgs) 
{ 

if (IsMaster && (MasterID == myEventArgs.ID)) 
{ 

IsMaster = false; 
MasterID = 0; 
                
userGenerator.PoseDetectionCapability.StopPoseDetection(myEventArgs.ID); 
StatusBox.Text = string.Format("{1} -> Ztracen vlastnik {0}", 
myEventArgs.ID, MasterID); 
CLNUIDevice.SetMotorLED(Motor, 2); //red 

} 
else 
{ 

StatusBox.Text = string.Format("{1} -> Ztracen uzivatel {0}", 
myEventArgs.ID, MasterID); 

} 
} 

 

LostUser řeší ztrátu osoby ze scény. Podstatné je, zda tento člověk měl kontrolu nad 

robotem. Pokud ji neměl, vypíše se o této skutečnosti pouze hlášení do StatusBoxu. 

V opačném případě je zapotřebí provést podobné kroky jako v případě odhlášení uživatele 

gestem. Rozdíl spočívá pouze v zastavení detekce gest u ztraceného uživatele, což však 

s největší pravděpodobností zajišťuje produkční řetězec beztak automaticky. 

Aktualizace dat produkčních řetězců se provádí ve funkci ReadLoop spuštěné ve 

vlastním vlákně. V těle funkce se vykonává neustále smyčka while, jejíž podmínku tvoří 

hodnota proměnné ShouldRun. Pokud je jejím obsahem false, pak se smyčka ukončí, dojde 

k zastavení všech produkčních řetězců a je uvolněn kontext zařízení. Získávání dat probíhá 

synchronizovaně, jak lze vidět ve zdrojovém kódu uvedeném v příloze C.14. Přestože jsem 

výpis funkce v příloze zredukoval, je poměrně dlouhý. Na začátku vidíme vstup do 

smyčky while. První operací provedenou v každém jejím průchodu je pokus o vykonání 
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funkce kontextu WaitAndUpdateAll. Ta má na starosti synchronní aktualizaci výsledků 

jednotlivých průchodů produkčních řetězců. Na jejím místě můžeme použít i alternativy 

lišící se podle okamžiku, na který se čeká před zahájením aktualizace dat. Pokud dojde 

během operace k zachycení výjimky, vypíše se hlášení v messageboxu a ukončí se smyčka 

while. Proběhlo-li vše korektně, následuje ověření, zda momentálně někdo ovládá robota a 

zda je u této osoby aktivní tracking. V případě splnění podmínek jsou načteny souřadnice 

jeho aktivních bodů do počeštěných proměnných (LRuka, LNoha, Hlava apod.) typu 

SkeletonJointPosition. V uvedeném výpisu je však pro zbytečnou obsáhlost uvedena pouze 

část týkající se souřadnic hlavy. Následující část již slouží k transformaci získaných 

souřadnic na data řízení robota. Nejprve ověřujeme, zda byla zjištěna platná pozice osoby 

(proměnná PosValid). Pokud nebyla, ověřujeme, zda tomuto kritériu vyhovují současné 

souřadnice. Tři podmínky if v řadě lze sloučit do jedné za použití operátoru AND, nicméně 

pro přehlednost kódu a účely ladění se mi osobně jeví tato varianta vhodnější. První 

podmínka ověřuje, zda má řídící postava obě dlaně ve výšce mezi kyčlemi a hlavou. Další 

podmínka ověřuje, zda jsou obě dlaně vzdálené od těla směrem dopředu nejméně 300 

jednotek (cca 300 milimetrů). Poslední podmínku tvoří rozdíl výšek, v nichž se nachází 

dlaně, ten musí být menší než 50 jednotek. Jsou-li všechny podmínky splněny, nastaví se 

PosValid na hodnotu true, proměnná HeightZero představující výšku dlaní pro stav stop se 

nastaví spolu s HeightAct (aktuální průměrná výška dlaní) na průměrnou hodnotu výšky 

levé a pravé dlaně. Nakonec HeightDif naplní hodnota aktuálního rozdílu výšky dlaní. 

Vrátíme-li se v kódu kousek zpět a projdeme část podmínky pro PosValid rovnající se 

hodnotě true, vidíme, že dále testujeme pouze to, zda jsou dlaně 300 jednotek před tělem. 

Pokud ano aktualizují se proměnné HeightDif a HeightAct, v opačném případě je PosValid 

nastavena na hodnotu false HeightAct, HeightDif a HeightZero jsou nastaveny na hodnotu 

nula. Z toho pak tedy vyplývá, že pokud chceme zaujmout výchozí řídicí pozici, musíme 

dát ruce před sebe zhruba ve stejné výšce (v rozmezí mezi kyčlemi a hlavou). Pokud ji 

jednou zaujmeme, můžeme následně rukama pohybovat libovolně nahoru a dolů. Avšak 

stále je musíme udržovat nejméně cca 30cm před tělem. Chceme li nakonec řídicí pozici 

opustit, stačí stáhnout dlaně k tělu. Bez ohledu na platnost podmínky PosValid je směr 

zatáčení robota nastaven prostřednictvím proměnné ServoPos na hodnotu odpovídající 

čtvrtině obsahu HeightDif. Rychlost a orientace pohybu robota bude zase dána polovinou 

rozdílu mezi HeightAct a HeightZero. Pokud tedy bude průměr výšek pravé a levé dlaně 

větší než hodnota tohoto průměru při zaujetí řídící pozice, bude se robot pohybovat vpřed. 

Bude-li tomu naopak, bude se robot pohybovat vzad. Zde jen pro jistotu poznamenám, že 

nastavení proměnných ServoPos, FLWheelPWR, FRWheelPWR, RLWheelPWR a 

RRWheelPWR postačuje pro uskutečnění změny směru a roztočení kol díky vláknu, jež 

tyto hodnoty cyklicky sleduje a veškeré jejich změny přenáší do akčních prvků. Poslední 

příkaz else je vykonán za předpokladu, že robota nikdo neovládá, nebo u dané osoby není 

aktivní tracking. Náplní této podmínky je nastavení proměnných do hodnot vedoucích 

k zastavení robota a nastavení kol do směru rovnoběžného s osou robota. 

  



Bc. Milan Brandl: Vzdálené řízení čtyřkolového vozidla. 

 48 

4.2.4 Realizace diskrétního PID algoritmu 

Tato část popisuje realizaci algoritmu pro řízení sklonu bloku snímačů u zařízení 

Kinect. K tomuto účelu byl zvolen softwarově řešený diskrétní PID regulátor. Pro jeho 

praktickou realizaci jsem vytvořil třídu PID (viz. příloha C.15) implementující kompletní 

funkcionalitu algoritmu regulátoru. Při návrhu jsem vycházel ze zdroje [17], který se touto 

problematikou podrobně zabývá. 

Třída má definován konstruktor implicitně nastavující regulační konstanty na určité 

nenulové výchozí hodnoty zaručující pouze možnost vykonání výpočtu jednotlivých složek 

regulátoru, tj. zabezpečí například, aby nedošlo k dělení nulou, a zajistí základní 

funkcionalitu algoritmu obecně. Pro správnou funkci je však zapotřebí nastavit regulační 

konstanty na hodnoty reflektující parametry regulované soustavy. Jednou z možností je 

explicitní předání hodnot regulačních konstant coby parametrů konstruktoru. Jména 

proměnných představujících jednotlivé regulační konstanty ve zdrojovém kódu 

korespondují s obecně používaným značením: 

 Proměnná K – proporcionální zesílení; 

 proměnná Ti – integrační konstanta; 

 proměnná Td – derivační konstanta. 

Regulační konstanty můžeme nastavovat i po vytvoření instancí třídy PID. Pro tento 

účel jsou v ní implementovány metody SetK, SetTi, SetTd a SetConst. Další podstatnou 

funkcí je SetPeriod sloužící k nastavení periody vykonávání funkce Compute. V ní se totiž 

jejím opakovaným volaním realizuje výpočet jednotlivých složek PID regulátoru. 

Nezahrnuli bychom hodnotu periody vykonávání funkce Compute do výpočtu 

integrační a derivační složky, dostávali bychom různou odezvu na shodný průběh 

vstupního signálu. Nastavení parametru Period pak zajistí přizpůsobení chování zmíněných 

složek konkrétní periodě jejich výpočtu. 

Vlastní funkce Compute začíná zápisem hodnoty proměnné difNew do proměnné 

difOld. Proměnná difNew totiž obsahuje regulační odchylku z předchozího vykonání 

funkce Compute a její uchování je třeba pro výpočet derivační složky. Hned za touto 

operací následuje výpočet aktuální regulační odchylky, jejíž výsledek je uložen do 

proměnné difNew. Program pokračuje výpočtem proporcionální složky, sestávajícím 

z prostého vynásobení proměnné difNew regulační konstantou reprezentovanou 

proměnnou K. 

Výpočet integrační složky je proveden hned na dalším řádku. Jejím základem je 

integrace regulační odchylky, tedy plocha mezi průběhem odchylky a časovou osou. 

Z hlediska diskrétního přístupu lze tuto plochu přibližně vyjádřit jako sumu všech 

vypočtených regulačních odchylek. Prakticky v programu integrační složku zajistíme tak, 

že v každém cyklu regulační odchylku vydělíme integrační konstantou Ti, vynásobíme ji 

proměnnou Period a nakonec provedeme součet s dosavadní sumací, pro niž byla 

definována proměnná IntegralAcu. 

Další v pořadí je výpočet derivační složky. Ten se provádí odečtením hodnoty difOld 

od hodnoty difNew, dále vynásobením konstantou Td a vydělením proměnnou Period, 

čímž dostaneme výsledek této složky.  

  



Bc. Milan Brandl: Vzdálené řízení čtyřkolového vozidla. 

 49 

Po součtu proporcionální a integrační složky následuje několik podmínek 

vyhodnocujících možné vybočení výstupní hodnoty reprezentující procentuální úroveň 

nastavení akční veličiny z rozsahu 0 – 100. V případě že k tomuto dojde je upravena 

hodnota integrační složky tak, aby výsledek nepřekračoval daný limit. Nakonec následuje 

přičtení derivační složky k získanému číslu a opětovné omezení výsledku na korektní 

rozsah. Výsledek pak tvoří návratovou hodnotu funkce. 

4.3 Rozhraní aplikace a řízení vzdálenou plochou 

Vzhled rozhraní řídicí aplikace se utvářel v průběhu její vlastní tvorby, kdy jsem po 

celou dobu průběžně začleňoval nové prvky pro zobrazení hodnot získaných z jednotlivých 

snímačů, nebo prvky umožňující ovládání robota a nastavování parametrů.  

 

Obrázek 4.3-1: Okno řídicí aplikace. 

V horní části aplikačního okna je text box s návěstím status, do nějž se vypisují 

hlášení související s Kinectem. Formát hlášení byl zvolen tak, že nejprve je vypsán index 

osoby aktuálně disponující možností robota řídit. Je-li tento index roven nule, pak není 

k řízení robota přihlášena žádná osoba. Dále v hlášení následuje šipka s textem 

upozorňujícím na poslední zaznamenanou událost. Levá část aplikačního okna pod 

zmíněným text boxem slouží k zobrazení některých dat získaných z jednotky GPS. Check 

box s označením „zobrazit všechny satelity“ upravuje způsob zobrazování podrobností o 

satelitech. Pokud není zaškrtnutý, zobrazují se údaje pouze o satelitech použitých k určení 

pozice. V opačném případě se vypisují informace o všech satelitech, jejichž signál je 

přijímán. 
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Nalevo od středu okna jsou umístěny dva Slidery, jeden vertikálně a druhý 

horizontálně. První zmíněný slouží k ovládání pohybu robota vpřed a vzad. Rozsah 

posuvníku odpovídá sdola nahoru rozmezí od plného výkonu ve směru vzad po plný výkon 

ve směru vpřed. Pokud uvolníme po tažení jezdce tlačítko myši, dojde k jeho 

automatickému navrácení do střední polohy a robot zastaví. Horizontální slider ovládá 

natočení předních kol a tím pádem poloměr trajektorie, po níž se robot bude pohybovat. 

Poloha jezdce zůstává po uvolnění tlačítka myši na poslední zadané poloze a nenavrací se 

do středu jako v případě ovladače výkonu dodávaného do náprav. 

Pod ovladači pohybu robota je umístěna sada sedmi progress barů, které znázorňují 

vzdálenosti od překážek v různých úhlech změřené zadním sonarem. Úhly, kterým dané 

měření odpovídá, jsou uvedeny v jednotlivých popiskách. Napravo od progress barů jsou 

umístěny text boxy, v nichž je vypsána číselná hodnota měření ekvivalentní předchozímu 

grafickému vyjádření. Druhý sloupec text boxů slouží k výpisu rozdílů aktuálních měření a 

měření předchozích.  

Vpravo nahoře jsou umístěny text boxy, které zobrazují pro jednotlivé osy data 

získaná z akcelerometrů Kinectu. Rozměr zobrazované hodnoty není znám a na základě 

zkušeností lze říci, že se nejedná o data přímo z akcelerometru, ale o jejich průběžnou 

sumaci. 

Pod text boxy akcelerometrů jsou list boxy pro volby COM portů, ke kterým jsou 

připojeny jednotlivé periferie. Tyto list boxy se při zpuštění aplikace naplní zjištěnými 

porty v počítači a uživatel následně provede odpovídající volbu podle skutečné 

konfigurace. Při běhu aplikace se dostupné porty již nikterak neaktualizují, proto je nutné, 

aby v systému byly nainstalovány před spuštěním aplikace. 

Co se týče řízení robota pomocí vzdálené plochy, využívá se plně výše popsaného 

rozhraní aplikace. Pro realizaci připojení ke vzdálené ploše byl zvolen program Team 

Viewer (obrázek 4.3-2), který umožňuje bezplatnou instalaci a provoz pro nekomerční 

využití. Zmíněný program se instaluje jak do počítače robota, tak i na PC, ze kterého 

chceme robota řídit. Zvláštností tohoto programu je, že pro identifikaci počítače a navázání 

spojení nemusíme znát IP adresu, ale pouze identifikační číslo přidělené serverem 

provozovatele služby programu a heslo, které je uživatelsky zadavatelné. Identifikační 

číslo je přidělováno jednorázově a nemění se při vypnutí a opětovném spuštění počítače. 

Výhodu programu představuje možnost připojení k počítači, který je umístěn za NAT 

(překladačem adres) a není tak potřeba řešit port forwarding a jiné podobné techniky. 

Nevýhodou je však potřeba aktivního připojení k internetu, jelikož spojení se navazuje 

prostřednictvím serveru provozovatele. 
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Obrázek 4.3-2: Ukázka rozhraní programu Team Viewer. 

4.4 Zkušenosti z provozu 

První méně příjemnou zkušeností získanou již ve fázi konstrukce robota bylo zjištění, 

že charakteristické vlastnosti motorů pohonných jednotek nekorespondují s parametry 

udávanými výrobcem. Z toho důvodu bylo provedeno měření, jehož závěr demonstruje 

tabulka 4.4-1. Při tomto měření byly odpojeny jednotky sabertooth a motory byly 

připojeny přímo ke zdroji 12V, kdy v kladné větvi byl do obvodu vložen ampérmetr. 

Závěrem měření tedy je zjištění, že výkon motorů zřejmě odpovídá zhruba poloviční 

hodnotě oproti očekávání. Větší vypovídací hodnotu by mělo zřejmě měření momentu síly 

na hřídeli pohonu, avšak pro tuto alternativu nebylo k dispozici vhodné vybavení. Při 

praktických testech s robotem se nicméně ukázalo, že pro jeho pohyb v nenáročném terénu 

je skutečný výkon stále dostačující. 

Tabulka 4.4-1: Tabulka měření pohonných jednotek. 

 
Napětí [V] 

Min. odběr 
[mA] 

Max. 
odběr 
[mA] 

Min. 
příkon [W] 

Max. 
příkon [W] 

Teoretické hodnoty 12,00 80 2000 0,96 24,00 

Praktické hodnoty 12,23 57 950 0,70 11,62 

Rozdíl 0,23 -23 -1050 -0,26 -12,38 
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Dalším prvkem, který byl testován je ultrazvukový měřič vzdálenosti SRF02 

směrovaný servomotorem Dynamixel AX-12 tak, aby bylo možné detekovat překážky 

v prostoru za robotem. Měřič fungoval velice dobře, avšak vykazoval očekávané 

nedostatky plynoucí z vlastní podstaty způsobu měření.   Problémy mu činila detekce 

měkkých překážek absorbujících ultrazvukový signál, jako jsou závěsy, plyšové hračky 

apod. Dalším neduhem měření založeného na odrazu ultrazvukového signálu, jež se 

projevoval i u SRF-02 , byla špatná detekce překážek, jejichž plocha je orientována vůči 

ose měření takovým způsobem, že signál není odražen zpět na snímač. V takovém případě 

dochází zejména ve členitějším prostředí k přijetí signálu po mnohonásobném odrazu a 

změřená vzdálenost tak vykazuje oproti skutečnosti výrazně větší hodnotu. Z výše 

uvedených důvodů může při pohybu robota odvozeného z naměřených dat dojít ke kolizi 

s překážkou, jejíž detekce, nebyla zvoleným snímačem možná. V dostupné cenové hladině 

se však i přes tyto nedostatky jedná o jedno z nejlepších možných řešení. 

Zajímavé poznatky vzešly také z práce se zařízením Kinect. První zjištění v tomto 

směru se týká práce s motorem polohujícím snímačovou hlavu. Ve své práci jsem se snažil 

pomocí diskrétního PID algoritmu řídit orientaci 3D snímače tak, aby směřoval na určitou 

část těla postavy, která provádí řízení robota. V průběhu realizace algoritmu a provádění 

testů však při pokusném heuristickém odvozování regulačních konstant vykazoval pohyb 

snímačové části Kinectu neočekávaný průběh, pro nějž nebylo dlouho nalezeno vysvětlení, 

a vina byla přisuzována chybě ve zdrojovém kódu řídicí aplikace. Po určité době však bylo 

zjištěno, že toto chování vyplývá z faktu, že požadavek na přestavení polohy snímačové 

hlavy odesílaný do Kinectu není zpracován přímo jako vychýlení do úhlu vztaženého 

k jeho podstavě, ale při zpracovávání požadavku vstupuje do určení cílové pozice ještě 

údaj z integrovaných akcelerometrů. Vzhledem k tomu, že algoritmus jakým je tento 

proces uvnitř Kinectu realizován není znám, jedná se z pohledu zvoleného řízení o 

významně působící poruchovou veličinu. Tento fakt znemožnil provedení byť alespoň 

přibližné identifikace regulované soustavy a to zejména z pohledu dynamických 

charakteristik. Zde je však zapotřebí poznamenat, že i bez této komplikace by měření 

orientace snímačové  hlavy pro zmíněný účel bylo dosti komplikované a proto by odvození 

regulačních konstant bylo provedeno beztak heuristicky. Zmíněná nedokonalost řízení však 

není žádným problémem, jelikož je zde potřeba pouze přibližné zaměření snímačů a 

vznikající odchylka od požadované polohy nepředstavuje praktickou překážku. 

Při další práci s Kinectem jsem se snažil zaměřit na testování vazby pohybových gest 

na pohyb robota. První testy a ladění programu byly prováděny s robotem zafixovaným 

tak, aby se kola volně pohybovala ve vzduchu a robot tudíž zůstával stále na místě. V této 

fázi bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků, pokud člověk udržoval od robota určitý 

odstup zajišťující přítomnost důležitých částí těla v zorném úhlu 3D snímače a v prostoru 

se nevyskytovaly překážky zakrývající horní část těla osoby, jež robota ovládala. Výrazné 

problémy však nastaly po odladění řídicích algoritmů, kdy byl robotu umožněn pohyb 

v prostoru na základě gest obsluhy. V okamžiku, kdy se robot rozjel, docházelo k narušení 

sledování souřadnic osob a v důsledku toho k přerušení řídicí vazby. Dalším nedostatkem, 

který výrazně negativním způsobem ovlivnil navržený způsob ovládání, byl posun zorného 

úhlu snímačů při zatáčení robota. V důsledku toho se obsluha robota ocitá mimo 

detekovanou oblast a opět tím dochází k přerušení řídicí vazby. Tento problém je na rozdíl 

od předchozího poměrně dobře řešitelný realizací mechanizmu, zajišťujícího natáčení 

Kinectu podle svislé osy.  
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5 ZÁVĚR 

Náplň práce měla svým rozsahem poměrně široký záběr. Její zpracování vyžadovalo 

zvládnutí úloh z různých oblastí a vyhlídky na budoucí výsledek byly značně nejisté. 

V tuto chvíli lze říci, že se podařilo v domácích podmínkách vytvořit víceméně zdařilé 

konstrukční řešení. Elektronické obvody, které byly do robota navrženy, fungují bez 

problémů. Ani zdrojová část nebo obvody pro zajištění datové výměny po sériových 

kanálech nevykazovaly jakékoliv nežádoucí projevy. 

Vytvořený ovládací program implementuje širokou škálu funkcionalit a to zejména 

v rovině obecné interakce s různými snímači a akčními členy, jimiž byl robot vybaven. 

Program tak pomocí vytvořenýh tříd umožňuje s maximálním možným komfortem 

pracovat s veškerým vybavením robota. Zároveň disponuje rozhraním poskytujícím 

obsluze široké spektrum informací o jeho stavu a ovládací prvky pro možnost 

alternativního řízení. Kromě těchto vlastností byl do programu implementován i algoritmus 

diskrétního PID regulátoru, kterým může být kromě použitého řízení sklonu snímačové 

hlavy zařízení Kinect v budoucnu řízeny i jiné procesy. 

Za velký osobní úspěch pak považuji zejména zakomponování zařízení Microsoft 

Kinect do procesu ovládání robota pomocí pohybových gest obsluhy. Zde je však nutné 

zmínit, že ovládání robota prostřednictvím Kinectu se sice podařilo realizovat, avšak 

zkušenosti z provozu ukázaly na mnohé problémy spojené s tímto způsobem řízení. 

Hlavním problémem je, že prostor, v němž se osoba ovládající robota musí nacházet, je 

poměrně omezený. Proto se může snadno stát, že pokud robot zatáčí, tak osoba, jež jej 

ovládá, se ocitne mimo zorný úhel Kinectu a ztrácí tak možnost ovlivnit další chování 

robota. Zmíněná skutečnost by se dala nejspíše řešit natáčením Kinectu ve svislé ose, 

nicméně z časových důvodů nebyla tato varianta již prakticky vyzkoušena. Uplatnění 

Kinectu coby HMI je v tomto konkrétním provedení podle výsledků pokusů tedy značně 

omezené. Nejlepší výsledky by byly zřejmě dosaženy v aplikaci, jejíž náplní by bylo 

sledování pohybu řídící osoby robotem, který by se choval jako automatický doprovod. 

 Data získaná z Kinectu však naznačila velmi velký potenciál pro mapování prostoru, 

v němž se robot pohybuje. Lze totiž velmi dobře na základě těchto dat stanovit, rozměry 

překážek ve sledovaném prostoru, jejich rozestup a vzdálenost od snímače. Taktéž lze 

zjistit orientaci ploch na detekovaných objektech. 

Co se týče alternativního řízení robota přes vzdálenou plochu, bylo dosaženo dobrých 

výsledků a zvolený způsob funguje bez problémů i ve složitých síťových prostředích, 

v nichž se vyskytují firewally s překladači síťových adres.  

Pokud tedy lze výsledky práce krátce shrnout, můžeme říci, že zadané cíle byly 

splněny, avšak vlastní ovládání robota Kinectem nepřineslo očekávané výsledky. Ve všech 

ostatních oblastech byla vytvořena řešení, která nevykazovala žádné podstatné problémy. 

Co se týče nikoliv hlavního, ale dle mého názoru velmi užitečného cíle vytvořit zařízení 

vhodné pro další projekty z oblasti robotiky, zdá se po zkušenostech z různých testů, že 

zmíněný cíl byl splněn velmi dobře. 
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