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ANOTACE 
Tato disertační práce poskytuje přehled v oblasti problematiky hardware a nízkoúrovňového 

software (firmware) pro řídicí systémy použitelné v servisní robotice. Dále práce nabízí rozdělení 

těchto systémů do několika kategorií z hlediska složitosti použitého procesoru a oblasti použití. 

Na konkrétních případech autorem realizovaných řídicích systémů práce upozorňuje na možné 

problémy a popisuje jejich řešení. V rámci výzkumné činnosti je zde řešen problém napojení nového 

řídicího systému na řídicí systém původního lokomočního subsystému, který z pravidla vychází 

z jiného komerčně dostupného produktu (invalidní vozík, pásový nakladač, řidičem ovládaný 

transportér). Další téma zpracované v této práci je problematika bezdrátového přenosu řídicích dat a 

videosignálu. Poslední kapitola práce se věnuje problematice a specifikům provozu podmínek 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou demonstrovány na 

konkrétním realizovaném řídicím systému pro existující důlní stroj. 
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1. ÚVOD 
Oblast mobilní servisní robotiky prochází v poslední době velkým rozvojem a vyznačuje se 

velkou rozmanitostí cílových aplikací a funkcí. Mobilní servisní roboty jsou již poměrně často 

využívány nejen v operacích souvisejících s bezpečnostním inženýrstvím, například při požárech, 

chemických haváriích, teroristických útocích, zneškodňování výbušnin, průzkumu nebezpečných či 

stísněných prostor, vyhledávání obětí zemětřesení, ale i v komerčním či vědeckém sektoru, například 

systémy usnadňující práci v lékařském prostředí, průzkum cizích planet atd. Opomenout nelze ani 

vojenské nasazení, kde již průzkumné ale i ozbrojené mobilní roboty rovněž našly své uplatnění.  

Významnou součástí každého takovéhoto robotického systému je jeho řídicí subsystém. Ten je 

tvořen řetězcem technologií, na jehož jednom konci se nachází akční členy mobilního robotu (pohony, 

osvětlení, hlasový výstup, signalizace) a senzorické subsystémy. Na straně druhé se nachází operátor, 

který vyhodnocuje údaje ze senzorického subsystému (pokud jim je robot vybaven) a vhodnými 

prostředky robota ovládá (nebo využívá jeho automatické funkce) 

Stejně tak jako jsou rozmanité konstrukce a principy mobilních robotů, je rozmanitá i škála 

systémů sloužících pro jejich řízení. Jiné požadavky na řídicí systém bude mít jednoduchý průzkumný 

robot určený k transportu například kamery do místa zásahu, zcela jiné požadavky budou kladeny na 

řídicí systém robotického transportéru či sekce robotizované důlní výztuže. 

Na základě těchto požadavků lze stanovit kritéria, podle kterých lze řídicí systémy mobilních 

robotů rozdělit a kategorizovat. Je zřejmé, že jednotlivé kategorie se mohou vzájemně prolínat, je na 

konstruktérovi daného robotického systému, jaké řešení a technologie pro svou aplikaci zvolí a jaké 

kompromisy jsou ještě pro danou aplikaci přijatelné. 

Významná část zařízení v oblasti mobilní robotiky využívá v rámci své konstrukce již existující 

systémy, které nejsou primárně určeny pro činnost, ke které bude určen celý robot. Jako příklad je 

možno uvést například robotické sekačky či vysavače, různé invalidní vozíky anebo třeba i větší 

stroje, jako jsou pásové nakladače či transportéry pro přepravu osob. Všechna tato zařízení je možno 

po úpravě využít jako lokomoční subsystém nově vznikajícího robotu. Toto řešení může přinést 

významnou úsporu nákladů, která souvisí s vypuštěním nutnosti navrhovat a realizovat i tuto část 

mobilního robotického systému. Je tak s výhodou možné využít velkosériovou výrobu, kterou výrobce 

daného zařízení disponuje, a tím zajistit cenovou hladinu na takové úrovni, které by nebylo možno 

samostatným vývojem dosáhnout. Další výhoda spočívá v tom, že pouhým zakoupením vhodného 

zařízení lze využít mnohdy i mnohaleté zkušenosti daného výrobce v odpovídajícím segmentu. Snažit 

se například konkurovat při návrhu a výrobě firmám jako je InvaCare (invalidní vozíky) či Bobcat 

(hydraulické pásové nakladače) je poměrně naivní. 

Toto řešení má však i svá negativa. Výrobce daného zařízení nepředpokládal toto využití svého 

výrobku a proto je vážným problémem omezená dostupnost vhodné dokumentace či obecně technická 

podpora. Aby bylo možno využít maximum komponent z původního systému, je potřeba poměrně 

podrobně analyzovat daný systém a stanovit možnosti a postupy, které umožní daný systém ovládat i 

jinak, než původně výrobce zamýšlel – tedy například nahradit lidskou obsluhu, která ovládá stroj 

z místa řidiče, mikroprocesorovým systémem, který umožní dálkové ovládání nebo i určité prvky 

autonomního chování.  

  



3 

 

 

2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Řídicí systémy servisních robotů jsou poměrně specifická zařízení, která jsou úzce navázána na 

aktuální potřeby daného řízeného robotického systému. Proto je nesnadné uvést konkrétní příklady 

použité pro řízení realizovaných mobilních robotů a v následující kapitole tak jsou demonstrovány jen 

některá zařízení a systémy, na kterých je možné řídicí systém postavit. 

Řídicí platformy na bázi 8bitových procesorů - Arduino 

Arduino [čti ardvíno] je open-source platforma založená na mikrokontroleru ATMega od firmy 

Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které vychází z prostředí Wiring (podobný projekt jako 

Arduino, tedy deska s mikrokontrolerem a IDE) a Processing (prostředí pro výuku programování). 

Arduino může být použito k vytváření samostatných interaktivních zapojení nebo může být připojeno 

k software na počítači (např. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). 

Momentálně lze koupit verze, které jsou už zkompletované; schéma a návrh plošného spoje je 

dostupný pro ty, kteří si chtějí postavit Arduino sami. 

Jako příklad řídicího systému pro malé jednoduché roboty je možno použít platformu pod 

označením Uno, což je kit, který spadá do nižší řady mikrokontrolérové platformy Arduino. Kit má 

open-source licenci (jak na SW, tak i na HW) a jsou tak k dispozici zdrojové soubory a detailní 

schéma zapojení s podrobnou dokumentací. Na základě toho je možné tuto platformu různě 

modifikovat, rozšiřovat, vylepšovat a také k ní navrhovat řadu doplňků a klonů. Rozšířené jsou 

především periferie známé jako shields, které jsou pinově kompatibilní s IO porty na základní desce 

Arduina. V případě využití průchozích konektorů je možné na sebe naskládat hned několik desek a 

pokrýt i širší potřeby řízeného systému. 

Kit obsahuje jednoduchou desku disponující základními I/O (vstupně/výstupními) porty a 

mikrokontrolér ATMega328 od firmy Atmel. Tento mikroprocesor využívá architekturu AVR 

(osmibitový RISC, hardvarská architektura
1
). Komunikace s PC je prováděna přes USB rozhraní a 

díky implementovanému převodníkovému čipu USB-to-RS232, je zajištěna virtuální sériová linka, pro 

kterou jsou k dispozici ovladače na všechny platformy.  

Platformy na bázi 32bitových procesorů – Microframework 

Pokročilejší, možností jak navrhnout řídicí systém mobilního robotu je využití softwarové 

platformy .NET Microframework a na ní navázanou skupinu vhodného hardware. Microframework 

byl vyvinut společností Microsoft pro potřeby programování jednodušších hardwarových komponent 

bez nutnosti nasazení operačního systému. Jedná se o tzv. embedded systémy. Programy vytvořené 

touto technologií jsou nahrány přímo do mikroprocesoru daného zařízení, kde je poté spuštěn jejich 

kód. .NET Micro Framework umožňuje rychlejší vývoj funkčně bohatých embedded zařízení. Pomocí 

připravených knihoven je možné vytvořit snadné a intuitivní ovládání, bezpečné drátové i bezdrátové 

připojení, ovládání pomocí dotykových panelů, používat moderní XML formát nebo obsluhovat běžné 

USB zařízení. Další nespornou výhodou je možnost využít k vývoji Microsoft Visual Studio všech 

edicí. Tím odpadá nutnost seznamování se s novým vývojovým prostředím. Programátor tak může 

                                                      
1
 Harvardská architektura je počítačová architektura, která fyzicky odděluje paměť programu a dat a jejich 

spojovací obvody. Název pochází z počítače Harvard Mark I, který byl postaven na této architektuře. 
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programovat stejně jednoduše a se stejnými nástroji, jako by programoval desktopovou nebo webovou 

aplikaci. 

Hardwarové platformy pro .NET Microframework – .NET Gadgeteer 

Microsoft .NET Gadgeteer je open-source hardware a software platforma pro snadné vytváření 

různých elektronických zařízení, která využívají k ovládání .NET Micro Framework a Visual Studio. 

Kombinuje výhody objektově orientovaného programování, elektronické stavebnice a podpory rychlé 

konstrukce za pomocí počítačového designu. Celý systém je navržen tak, aby byl co nejjednodušší i 

pro začátečníky. Využití je zejména ve školách a různých hobby projektech. 

 

Obr.1 Platforma .NET Gatgeteer  

.NET Gadgeteer je projekt otevřené spolupráce mezi firmou Microsoft, výrobci hardwarových 

komponent a koncovými uživately. Jednotlivé moduly lze jednoduše propojovat a vytvářet tak 

jednoduché i složitější zařízení. Každý modul přidává speciální vlastnost či schopnost (zobrazování 

obrázků, přehrávání zvuků, focení, čidla okolí, komunikace s uživatelem…). 

Výhodou platformy je poměrně jednoduchá implementace pokročilých prvků řídicích systémů, 

jako jsou plně grafické displeje, kamery, různé komunikační moduly. Pro všechny tyto prvky existuje 

softwarová podpora v podobě příslušné nízko-úrovňové knihovny a uživatel tak není nucen studovat a 

zvládnout problematiku detailní komunikace s příslušným hardware. Toto je však i nevýhoda dané 

platformy, protože zařízení, pro která neexistuje ovladač, je mnohem náročnější do platformy 

integrovat a je potřeba zvládnout problematiku tvorby obslužných knihoven. 

Využití PLC pro řídicí systémy mobilních robotů 

Programovatelné logické automaty jsou páteří průmyslové automatizace již takřka dvě 

desetiletí. Původně byly určeny k programovému řešení jednoduchých logických obvodů, dnes je 

jejich použití mnohem širší. Umožňují provádět kromě základních logických funkcí i matematické 

operace, přesuny bloků dat, zpracovávat spojité signály. Často jsou součástí většího řídicího celku, tzv. 

distribuovaného řídicího systému, jehož jednotlivé součásti jsou propojeny soustavou sítí. Použití PLC 

je velmi široké, od jednoduchých zařízení realizujících logické funkce např. při řízení kotelen a 

klimatizačních jednotek, přes aplikace ve sklářském a potravinářské průmyslu, až po PLC zabudované 

jako subsystém v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů. Principiálně nic nebrání jejich nasazení 
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pro oblast řídicích subsystému mobilních robotů. V tomto případě je s výhodou využita vlastnost 

škálovatelnosti příslušné řady PLC (dodatečnými komponenty lze zajistit dostatečný počet vstupně 

výstupních signálů a dalších speciálních funkcí – např. čítače, analogové vstupy atd.). 

Základní charakteristika programovatelných automatů 

Programovatelný automat je uživatelský programovatelný řídicí systém přizpůsobený pro řízení 

průmyslových a technologických procesů nebo strojů. Nejčastěji se označuje zkratkou PLC 

(Programmable Logic Controller). Česká zkratka, která se teprve začíná používat, je PA 

(Programovatelný automat). Zpočátku byly navrženy pro řešení úloh logického řízení, hlavně jako 

náhrada za pevnou reléovou logiku. S postupem času a s rozvojem výpočetní techniky začaly pronikat 

i do úloh monitorování a měření a nahrazují dokonce i samotné regulátory. 

PLC je tvořeno několika moduly, které jsou navzájem propojeny systémovou sběrnicí. 

Kompaktní PLC jsou umístěny buď v jednom pouzdře, nebo dovolují v malé míře rozšíření. Většinou 

se montují přímo na DIN lištu do rozvaděče. V základním modulu modulárních PLC (rám, nosná 

deska, lišta) bývá umístěna centrální procesorová jednotka (CPU), napájecí jednotka, systémová a 

napájecí sběrnice a několik volných pozic pro zásuvné periferní jednotky. Pokud počet volných pozic 

v základním modulu nepostačuje, bývají k dispozici rozšiřující moduly. Rozšiřující moduly se 

připojují pomocí tzv. expanzní jednotky. 

 

3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Cílem disertační práce je zmapovat problematiku hardware a popřípadě nízkoúrovňového 

software (firmware) pro řídicí systémy použitelné v oblasti servisní robotiky. Práce nastiňuje možnosti 

rozdělení těchto systémů z hlediska komplexnosti hlavního řídicího prvku systému – tedy použitého 

procesoru, popřípadě mikrokontroléru. 

Dále je cílem práce upozornit na problémy, které je možné při návrhu řídicích systému pro 

mobilní roboty očekávat a které vyplývají z omezení danými dostupnou technologií a specifiky dané 

aplikace. Tyto problémy se dotýkají výběru vhodného komunikačního prostředku umožňujícího 

spolehlivé bezdrátové ovládání mobilních robotů dálkově operátorem a to jak pro komunikaci řídicí 

(ovládání robotu), tak i pro bezdrátový přenos obrazu z mobilního robotu na místo operátorského 

stanoviště. K dispozici je mnoho technologií, které toto určitým způsobem řeší, ne všechny jsou však 

z principu vhodné pro použití v mobilní robotice (kdy se dynamicky mění vzdálenost, vzájemná 

poloha a orientace a překážky mezi mobilním robotem a stanovištěm operátora). 

Dalším z cílů práce je zmapování problematiky napojení nového řídicího systému robotu, který 

je založen na existujících komponentech, s vlastním řídicím systémem. Budou řešeny možné způsoby 

realizace tohoto interface a ukázány možné problémy, které mohou při tomto řešení vznikat. 

Cílem práce je rovněž stanovení postupu měření přesnosti řídicího systému z hlediska ovládání 

lokomočního ústrojí. To bude demonstrováno na reálném řídicím systému, kdy bude provedena řada 

testů v různých případech použití, které budou následně vyhodnoceny. Výsledky mohou být zpětně 

použity pro kalibraci ovládání jednotlivých pohonů pro dané konkrétní zařízení. 
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Dalším dílčím cílem je zmapovat specifika řídicích systémů pro robotiku ve speciálních 

aplikacích – konkrétně v provozu v černouhelném hlubinném dole, kdy je potřeba zohlednit při návrhu 

řídicího systému požadavky na provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). 

 

4. ŘÍDICÍ SYSTÉMY JEDNODUCHÝCH SERVISNÍCH ROBOTŮ 
Výzkum na Katedře robototechniky při VŠB-TU v Ostravě se v současné době zaměřuje převážně 

na problematiku servisních robotů. Vzhledem k tomu, že již je v provozu několik mobilních podvozků 

různých konfigurací, bylo nutno vyvinout univerzálně použitelný řídicí systém, kterým by bylo možno 

bez nutnosti úprav ovládat pojezd těchto robotů a číst data ze senzorického subsystému. 

Navržený řídicí systém obsahuje všechny potřebné části – jak řízení nižší úrovně zajišťující 

nezbytnou komunikaci s pohony a senzory a jejich fyzické propojení a napájení, tak řízení vyšší 

úrovně obstarávající komunikaci s uživatelem prostřednictvím počítače. 

Řídicí systém je vytvářen s důrazem na jeho univerzálnost. V současném stavu bez 

hardwarových a softwarových úprav je pomocí systému možno řídit současně tři pohony, pět 

binárních výstupů a číst hodnoty ze 4 analogových nebo binárních vstupů (senzory). 

Funkčnost hardwarového a softwarového modulu byla vyzkoušená na testovacím čtyřkolovém 

robotu „VENCA“ s Ackermannovým způsobem řízení. 

4.1 Malý testovací robot VENCA 

Základem pro tento mobilní robot byl zakoupený modelářský podvozek původně určený pro 

pohon spalovacím motorem. Namísto spalovacího motoru byl použit DC motor z akumulátorového 

rázového utahováku, za tímto účelem byl proveden konstrukční návrh a výroba prvků pro uchycení 

motoru a přenos krouticího momentu na diferenciál zadní nápravy (kuželové soukolí, ozubený řemen). 

Pro řízení přední natáčecí nápravy je ponecháno původní modelářské servo. Další informace zde [14] 

 

Obr. 2 Testovací robot Venca  
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Robot je seshora zakryt velkou nosnou deskou určenou pro uchycení potřebných senzorů (v 

současné době jde pouze o kameru) a elektroniky (antény). V přední části je umístěna konzole nesoucí 

trojici IR snímačů pro detekci překážek. 

Pro řízení robotu je využit řídicí modul RoboControl vyvinutý v rámci vývoje řídicího systému 

dle [1] a [2], obstarávající řízení nižší úrovně, tedy generování PWM signálů pro DC motor pojezdu a 

pro servo zatáčení a dále zpracovávání signálů ze senzorů. Prostřednictvím linky RS232 (bezdrátově) 

probíhá komunikace s řízením vyšší úrovně běžícím na osobním počítači. Robot je možno ovládat 

pomocí libovolného herního zařízení (joystick, gamepad) nebo pomocí klávesnice. 
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R/C Speed 
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Obr. 3 Blokové schéma řídícího modulu  

 

Robot byl v době svého vzniku využíván především jako testovací platforma pro různé 

subsystémy, konktrétně ladění řídicího systému, ověřování možnosti navigace pomocí kamer a 

senzorů a zkoušky dosahu a spolehlivosti bezztrátového přenosu řídicích signálů a obrazu z kamery. 

Rovněž sloužil pro prezentaci katedry. 

Řídicí systém nižší úrovně je realizován prostřednictvím relativně jednoduchého osmibitového 

mikroprocesoru Atmel ATMEGA8. Jeho úkolem je příjem zpráv z řídicího systému vyšší úrovně, 

jejich zpracování a předání přímo lokomočnímu subsystému a dále zajištění sběru dat ze senzorického 

subsystému a jejich předání zpět nadřazenému řídicímu systému. Komunikace s nadřazeným řídicím 

systémem je řešena sériovou linkou RS-232. Pro bezdrátovou komunikaci je využit pár pojítek 

HandyPort. 

Výše popsané úkoly řeší procesorová deska, která byla speciálně pro tento účel vyvinuta a 

realizována. Návrh desky plošných spojů proběhl ve volně šířitelné verzi CAD systému EAGLE. 

Deska nese samotný procesor a dále pak obvod zajištující. spínaní digitálních výstupů a obvod 

zajištující komunikaci s nadřazeným systémem. 

Řídící modul je schopen prostřednictvím PWM signálů ovládat až dvě modelářská serva, dva 

modelářské regulátory rychlosti motoru nebo jejich libovolnou kombinaci. V našem konkrétním 

případě modul ovládá jedno servo pro řízení zatáčení mobilního robotu a jeden regulátor rychlosti pro 

řízení dopředného pohybu. Pro řízení výkonnějších motorů je modul vybaven komunikační sběrnicí 

I2C ke které lze připojit např. modul MD03, který je schopen řídit motory až do výkonu 100 W. 

Těchto modulů může být na sběrnici maximálně osm, což umožňuje realizovat poměrně široké 

spektrum mobilních aplikací. 
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Modul dále disponuje pěti digitálními výstupy vybavenými výkonovými spínači a je tak možné 

pracovat například s vysoce svítivými LED diodami, které jsou využitelné pro osvětlení okolí robotu. 

Dalším úkolem, který modul zajišťuje, je zpracování až čtyř analogových signálů. Jeden z nich je 

použit pro sledování stavu baterie a ostatní tři jsou učeny pro připojení infračervených proximitních 

detektorů SHARP (detektory překážek). Tyto tři vstupy je však možno po změně firmware modulu 

použít i jako vstupy digitální. 

Do řídicího systému modulu byly implementovány robustní bezpečnostní prvky: komunikace s 

nadřazeným systémem je vybavena detekcí případných chyb vzniklých při přenosu a tak je zajištěno, 

že vlivem poklesu kvality signálu nemůže dojít k nepředvídatelnému chování robotu. Dále je systém 

vybaven funkcí wathdog (hlídacího psa), která je schopna detekovat případnou ztrátu signálu (což je 

indikováno červenou LED diodou) a bezpečně uvést robota do klidového stavu. 

Řízení vyšší úrovně 

Řídicí systém vyšší úrovně je naprogramován v prostředí Microsoft Visual Basic .NET a běží na 

osobním počítači. Úkolem tohoto systému je reagovat na vstupy uživatele, zpracovat je a na jejich 

základě poslat příslušné řídicí kódy do řídicího systému nižší úrovně v mobilním robotu. Rovněž 

poskytuje vizuální informace o aktuálním stavu robota. 

Pro komunikaci s řízením nižší úrovně umístěným na mobilním robotu je vytvořena vlastní 

komponenta .NET Framework nazvaná RoboControl zkompilovaná do podoby dynamické knihovny. 

Tuto komponentu je možno vložit ve Visual Studiu na formulář aplikace a poté pohodlně využívat její 

vlastnosti, metody a události. Řídicí aplikace kromě této komponenty využívá dále třídu umožňující 

čtení hodnot ze vstupních zařízení (joystick, gamepad) a dále třídu pro síťovou komunikaci 

prostřednictvím protokolu UDP. Obě tyto třídy jsou rovněž zkompilovány do podoby dynamické 

knihovny a mají obecné využití. 

Grafické uživatelské rozhraní 

Grafické rozhraní aplikace je průběžně měněno spolu s vylepšováním a zdokonalováním vlastní 

aplikace. Jeho současná podoba je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

Obr. 4 Grafické uživatelské rozhraní řídicí aplikace  
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Z hodnot senzorů umístěných na mobilním robotu zobrazuje současná verze aplikace velikost 

vzdálenosti k překážce měřené před robotem pomocí infračerveného snímače a dále stav baterie. 

Práce se vstupními zařízeními 

Řídicí aplikace je vytvořena tak, že robot je možno ovládat pomocí libovolného běžně 

dostupného herního zařízení (joystick, gamepad, volant atd.) kompatibilního s DirectX. 

Pro přístup k rozhraní DirectInput (jedna ze součástí DirectX) byla vytvořena vlastní knihovna 

v programovacím jazyce Visual C++, pracující na nejnižší možné úrovni za účelem maximální 

kompatibility (knihovnu je možno využít i např. v Matlabu). Pro snadnější využití ve Visual Basicu 

byla tato knihovna zapouzdřena do třídy, která dále rozšiřuje její funkčnost. Se zvoleným vstupním 

zařízením se tudíž v řídicí aplikaci pracuje prostřednictvím metod, vlastností a událostí instance této 

třídy. 

Součástí knihovny je i práce s Force Feedback efekty herních zařízeních, které je podporují. 

Jedná se o vibrační a silovou zpětnou vazbu, což je do budoucna možno použít pro fyzické 

zprostředkování libovolných informací z mobilního robotu – například zesilující vibrace joysticku při 

nebezpečně se blížící překážce apod. 

Komunikace s mobilním robotem 

Komponenta RoboControl je ovládací prvek bez vizuální podoby (v editoru formulářů Visual 

Studia .NET se umístí do kontejneru pod formulářem). Jeho vlastnosti je možné nastavit přímo 

v editoru nebo i za chodu programu. Patří mezi ně parametry komunikace přes sériovou linku (jméno 

portu a přenosová rychlost) a dále hodnoty určující rozmezí řídicích hodnot pro jednotlivé 

servomotory umístěné na robotu. 

Vlastní řízení pohybu robota za chodu programu pak probíhá tak, že řídicí aplikace předává 

komponentě RoboControl pouze žádané hodnoty pro jednotlivé pohony v obecném rozsahu -100 % až 

+100 % a žádané hodnoty pro binární výstupy (zapnuto nebo vypnuto) a čte z jeho vlastností aktuální 

hodnoty jednotlivých analogových vstupů řízení nižší úrovně (senzory). Dochází tak k abstrakci, 

neboť pro řídicí aplikaci není důležité, jaké konkrétní senzory a pohony jsou na robotu umístěny. Jádro 

komponenty RoboControl zajišťuje přepočet všech hodnot z abstraktních na konkrétní (na základě 

nastavení rozsahů atd.) a jejich posílání přes sériovou linku do řízení nižší úrovně. 

4.2 Edukační mobilní robot s všesměrovými koly - OMNIBOT 

Další ukázkou servisního mobilního robotu je edukační mobilní robot OMNIBOT. Jedná se o 

robot s atypickým lokomočním subsystém – je vybaven trojicí všesměrových kol. Robot byl 

významným způsobem modernizován. Stávající řídicí systém založený na mikropočítači SIEMENS 

MIK537 byl nahrazen podstatně výkonnějším mikroprocesorem C8051F120 společnosti Silicon 

Laboratories. Dále byl přepracován pohonný subsystém a senzorický subsystém, který byl rozšířen o 

šest infračervených detektorů překážek nacházejících se v blízkém okolí robotu. 
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Obr. 5 Blokové schéma robotu.  

Na předchozím obrázku je zachyceno blokové schéma mobilního robotu. Základem řídicího 

systému je vývojová deska osazená jednočipovým mikropočítačem C8051F120 ke kterému jsou 

prostřednictvím sběrnice I
2
C připojeny moduly řízení motorů a senzorický subsystém robotu. Dále je 

k procesoru připojena prostřednictvím rozhraní RS232 digitální kamera. Pro komunikaci 

s nadřazeným PC je využito rovněž rozhraní RS232. Pro zajištění mobilnosti robotu je část této 

komunikační linky vedena bezdrátově, prostřednictvím dvou adaptéru RS232-Bluetooth. 

Pohonný subsystém 

K pohonu robotu je využito trojice motorů Maxon A-Max19 [16] o jmenovitém výkonu 2,5 W. 

Motor tvoří společně s rotačním enkodérem (16 impulzů na otáčku) a převodovkou (84:1) kompaktní 

celek, který je pomocí ložiskového domku fixován na základnu robotu. Robot je vybaven třemi 

všesměrovými koly „Omni-directional Roller Wheel“. 

Pro řízení motoru Maxon se nejčastěji používají řídicí jednotky (EPOS) dodávané rovněž 

společností Maxon. V tomto konkrétním případě jsou však použity řídicí jednotky, které byly k tomuto 

účelu na naší katedře navrženy a zhotoveny. Důvodem pro toto řešení byla potřeba minimalizace 

nákladů spojených s výrobou robotu a snaha ověřit si principy regulace stejnosměrných motorů 

pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM) v praxi. Díky tomu došlo k úspoře cca 95 % nákladů 

potřebných pro zajištění regulace všech tří pohonů. 

Výše zmíněný modul je k řídicímu systému robotu připojen prostřednictvím rozhraní I
2
C, které 

slouží jednak pro zadávání žádané rychlosti motoru, tak i pro sledování polohy daného motoru. 

K uložení této informace je modul vybaven 32bitovým registrem, do kterého se ukládá počet pulzů 

zaznamenaných rotačním enkodérem. Obsah tohoto registru je dostupný nadřazenému řídicímu 

systému. 
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Senzorický subsystém 

Senzorický subsystém mobilního robotu je tvořen šesticí ultrazvukových sonarů (SRF08), 

kompasem (CMPS03) a šesticí infračervených detektorů přiblížení překážky v blízkém okolí robotu. 

Všechny tyto komponenty komunikují s řídicím systémem robotu přes synchronní sériové rozhraní 

I
2
C. Mezi významné prvky senzorického subsystému lze zařadit i připojenou inteligentní kameru [23] 

(inteligentní = vybavena mikropočítačem, který je schopen prostřednictvím rozhraní RS-232 zasílat 

z kamery požadovaná data). Kamera poskytuje barevnou obrazovou informaci s rozlišením 143 x 80 

pixelů. 

Řídicí subsystém 

Mobilní robot je řízen jednočipovým mikropočítačem C8051F120 [14], pracujícím na frekvenci 

100 MHz. Jedná se o procesor typu RISC s Harvardskou architekturou, jejímž hlavním rysem je 

oddělení programové paměti od paměti dat (na rozdíl od procesorů známých ze světa osobních 

počítačů). Jádro procesoru (CIP-51) je plně kompatibilní s procesory řady 8051. Je vybaven 128 kB 

programové paměti a 8448 B datové paměti. Maximální dosahovaná rychlost díky integrované PLL 

násobičce je až 100 MIPS. Procesor disponuje 64 vstupně výstupními porty. Má v sobě integrováno 

množství jednotek, jako je například AD převodník, DA převodník, rozhraní UART, SMBus, JTAG, 

SPI, napěťové komparátory, čítače, generátory PWM atd. Programování probíhá prostřednictvím 

rozhraní JTAG. Výrobce dodal k procesoru vývojové prostředí SILICON LABORATORIES IDE, 

které využívá pro kompilaci vytvářených programů překladač C51 společnosti KEIL GmbH.  

Mezi úlohy řídicího systému patří 

 zajišťování sběru dat ze senzorů robotů (sonary, IR, kompas, kamera), 

 zajištění komunikace s nadřazeným řídicím systémem (reakce na jeho příkazy), 

 výpočet rychlostí a směrů pohybů kol podvozku na základě požadované rychlosti a 

směru jízdy celého robotu a předání vypočtených hodnot řídicím jednotkám motorům. 

Řídicí systém robotu odesílá nadřazenému systému informace získané ze senzorického 

subsystému v předem dohodnutém formátu na základě položeného dotazu. Příklad dotazu: 

 

Obr. 6 Fotografie hotového robotu  
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Tento mobilní robot byl vyvinut pro edukační účely jako platforma pro praktické ověřování 

principů řízení robotů prostřednictvím neuronové sítě. Řídicí systém robotu je schopen poskytnout 

datový vektor, odpovídající stavu okolí robotu, zaznamenaného jeho senzorickým subsystémem. 

Tento soubor dat (sonary, kompas, ir-detektor, jeden řádek kamery) slouží jako vstupní vektor pro 

neuronovou síť, která je realizována pomocí nástrojů dostupných v systému Matlab.  

 

5. ŘÍDICÍ SYSTÉMY NA BÁZI OSOBNÍHO POČÍTAČE 
Do této kategorie jsou zařazeny výsledky výzkumu a vývoje řídicích systémů založených na 

bázi počítače třídy PC (v různých modifikacích – průmyslové PC, mini PC atd.) zpravidla využívající 

operační systém společnosti Microsoft (pro jednoduchost tvorby řídicích aplikací), ve speciálních 

případech by mělo své opodstatnění i nasazení operačního systému na bázi Linuxu (např. při využití 

elektroniky domácího routeru jako platformy pro řídicí systém jednoduchého robotu). 

5.1 Robot Herkules 

Pro potřeby vývoje a testování řídících a manipulačních subsystémů mobilních robotů byl 

katedrou robototechniky zakoupen elektrický invalidní vozík firmy InvaCare. Jeho nosný rám a 

lokomoční subsystém posloužil jako základ pro realizaci mobilního robotického podvozku s poměrně 

značnou nosností a dojezdem. To umožňuje testovat technologie bez omezení požadavků na nosnost 

mobilního podvozku. Pro potřeby řízení bylo potřeba vyřešit možnost ovládání platformy dálkově, 

nejen za použití pákového ovladače dodaného výrobcem, který je k řídicímu systému připojen 

kabelem. 

Původní řídicí systém 

Požadavek dálkově ovládat podvozek invalidního vozíku si vyžádal podrobnou analýzu 

stávajícího řídicího systému dodaného výrobcem. Bylo vytvořeno podrobné schéma jednotlivých 

modulů původního systému. Ten je realizován prostřednictvím dvou modulů ovládajících trakční 

motor, servo zatáčení a osvětlení vozíku. Řídicí modul je tvořen křížovým ovladačem (joystickem) a 

ovládacími tlačítky. 

Jednotlivé moduly včetně ovladače komunikují po sběrnici DxBUS, která dle dostupných 

informací vychází ze standardu CAN. Komunikační protokol této sběrnice není veřejně dostupný. 

Proto je velmi obtížné vyvinout řízení za pomocí vlastního řídicího modulu, který by po zmiňované 

sběrnici zasílal příkazy namísto původního ovladače. 

Proto bylo nutné přistoupit k řešení problému z jiné strany. Za použití technik reverzního 

inženýrství byl navržen modul, který na základě povelu operátora generuje signály, které původní 

řídicí elektronika interpretuje jako změnu polohy ovladače a tím provede žádaný úkon. 

Propojení původního řídicího systému s novým 

Bylo stanoveno několik variant toho, jak se s novým systémem robotu napojit na stávající 

systém. Jednou z možných cest je simulace signálů, které generuje senzor polohy ovládacího 

joysticku. Jeho konstrukce umožňuje ovladač nahradit vlastní elektronikou tak, aby se původní řídicí 

jednotka i nadále domnívala, že povely které přijímá, pocházejí z originálního ovladače. 
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Tato úloha si vyžádala návrh a realizaci modulu, který generuje signály totožné se signály 

produkovanými původním ovladačem. Základem modulu jsou čtyři přesné DA převodníky řízené 

procesorem ATMega16. Při testování byla ověřena jeho funkce a ukázalo se, že plně splňuje 

požadavky na něj kladené. 

Součástí původního ovladače je i osm spínačů sloužících pro základní ovládání podvozku – 

zapínání, nastavování rychlosti, ovládání světel. Nový řídicí modul umožňuje ovládat i tyto signály. 

Pro komunikaci s tímto řídicím modulem je použito standardní sběrnice RS232. Díky tomuto 

rozhraní je možné prostřednictvím rádiomodemu ovládat modul, a tedy i celý robot, bezdrátově. 

K těmto účelům je použit rádiomodem RC1280HP firmy RadioCraft. Tento modul je schopen vysílat 

s výkonem až 500 mW, což zajišťuje dosah na otevřeném prostoru až 5 km (dle specifikace výrobce). 

Pracovní frekvence rádiomodemu je 868 MHz, což přináší dvě výhody: nedochází k rušení sítěmi wi-

fi a oproti wi-fi sítím má rádiomodem díky nižší frekvenci lepší prostupnost překážkami.  

Ovládací software pro testování 

Pro řízení mobilního robota operátorem bylo potřeba vyvinout řídicí aplikaci pro PC. Jako 

vývojový nástroj byl pro jednoduchost zvolen Microsoft Visual Basic .NET. V tomto prostředí byla 

vytvořena aplikace, která věrně simuluje původní ovladač a zachovává všechny jeho funkce. 

Hlavní funkcí programu je získávání dat z ovladače (joysticku či gamepadu) a jejich zpracování 

na datový paket, který je odeslán do mobilního robotu. Program dále zpracovává údaje o stavu displeje 

na originálním ovladači, který modul zpracovává a vysílá zpět nadřazenému řídicímu systému. Jedná 

se o informace o stavu baterie, informace o nastavené rychlosti a signálky k dalším funkcím (světla, 

warning signál). Tyto údaje jsou následně ovládacím programem interpretovány a vizualizovány. 

 

Obr. 7 Obrazovka testovací aplikace (vychází z grafiky původního ovladače) 

Díky možnosti ovládat mobilní platformu InvaCare i dálkově byl vytvořen prostředek pro 

testování technologií pro řízení mobilního robota, přenos obrazu a sběru dat, aniž by vzniklo nějaké 
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omezení z důvodu hmotností testovaných prvků. Dosah uvedeného řešení je v řádech několika 

kilometrů na otevřeném prostoru. V uzavřeném prostoru a v husté zástavbě dosah klesá na stovky 

metrů, což je pro naše cílové aplikace stále dostatečné. 

Operátorský kufr – Robot Herkules 

Pracoviště operátora je tvořeno přenosným kufrem, který obsahuje součásti potřebné pro 

plnohodnotné bezdrátové ovládání řízeného mobilního robota. Základem tohoto subsystému je 

notebook Siemens Lifebook na kterém běží řídicí aplikace komunikující s robotem. Součástí kufru je 

vysílač bezdrátové wi-fi sítě, prostřednictvím kterého je realizována hlavní komunikační linka 

s robotem. Tato linka slouží pro přenos obrazových dat a pro ovládání pohybu ramene robotu.  

 

Obr. 8 Blokové schéma operátorského kufru  

Pro ovládání pojezdu robotu slouží nezávislá komunikační linka pracující na frekvenci 868 

MHz. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu získání záložní komunikační linky pro případ, kdy selže 

hlavní přenosová linka. Pro přenos je použitá nižší frekvence a vyšší vysílací výkon než v případě wi-

fi spojení, čímž je zajištěn větší dosah signálu. 

 

 

Obr. 9 Fotografie hotového operátorského kufru  
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Pro ovládání slouží operátorovi ovladač (gamepad), klávesnice počítače a jeho dotykový displej. 

Použitý gamepad je bezdrátový (s dosahem cca 10 m) a zajišťuje obsluze jistý komfort v ovládání 

robota. Gamepad je rovněž vybaven funkcí vibrací, které slouží pro informování operátora o kolizním 

stavu ramene. Gamepad je k počítači připojen pomocí USB rozhraní. Prostřednictvím tohoto ovladače 

lze řídit všechny funkce robotu. 

Bezdrátový komunikační subsystém – specifikace hardware 

Komunikační subsystém neautonomně řízených (řízených operátorem) robotů je páteří celého 

řídicího systému. Zajišťuje vzájemný přenos dat mezi řídicím systémem a subsystémem 

teleoperátorského pracoviště. 

V této kapitole jsou uvedeny některé dostupné technologie umožňující bezdrátový přenos dat, 

které by mohly najít své uplatnění v mobilní robotice. U každého řešení jsou uvedeny výhody a 

nevýhody daného řešení. V závěru této kapitoly je popsáno, které řešení jsem shledal jako 

nejvýhodnější a které v součastné době pro řízení mobilních robotů téměř výhradně používáme. 

Před výběrem vhodného komunikačního prostředku pro dálkové ovládání robotů byla 

provedena řada praktických testů, které měly ukázat vhodnost použití dané technologie. Do fáze 

testování postoupily rádiová pojítka HandyPort (tedy zařízení pracující na technologii a frekvenci Wi-

Fi) a rádiomodem Radiocraft (pracující na frekvenci 868 MHz) Byl navržen testovací přípravek, který 

umožňoval terénní zkoušku komunikačního rozhraní a verifikaci dosahu signálu v různých 

podmínkách. Při samotné zkoušce byl do přízemního okna budovy umístněn vysílač, který byl 

naprogramován tak aby periodicky vysílal zadanou zprávu. Pokud mobilní testovací zařízení tuto 

zprávu v pořádku přijalo, tak to signalizovalo obsluze (aby bylo zřejmé, zda se stále nachází v oblasti 

pokryté signálem).  

V rámci testování bylo provedeno měření dosahu těchto dvou komunikačních zařízení. Pro 

porovnání je v jednom obrázku vyznačen signál jak radiomodemu (větší okruh), tak wi-fi pojítek 

(zelená zóna). Testovací areál obsahoval jak hustou zástavbu (koleje VŠB), tak i lesní porost (přilehlý 

lesopark) s poměrně členitým terénem. Z mapy je patrný i vliv stínění budovou, ve které se vysílač 

nacházel (pokrytí signálu je excentrické) 

 

Obr. 10 Dosah vysílače radiomodemu pro řízení mobility testovacího robotu.  
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Měření probíhalo tak, že se testovací zařízení přenášelo radiálně
2
 od vysílače (několika směry) a 

sledovala se kvalita signálu. V okamžiku, kdy se narazilo na hranici, byl tento bod zanesen do mapy. 

Tyto body tvoří vrcholy vyznačených oblastí. Spojnice mezi vrcholy jsou pouze interpolované, 

v oblastech měření neprobíhalo. 

Zkouška byla provedena i ve sklepních prostorách (vzdálených cca 100m od místa vysílání). Při 

měření se nenarazilo na pokles kvality signálu a byl detekován bez ztrát datových paketů. 

Pokud tedy řešíme úlohu, jak co nejspolehlivěji dálkově řídit mobilního robota, tak jednoznačně 

vyhrává varianta s použitím rádiomodemů s vysílacím výkonem 500 mW pracujících na frekvenci 868 

MHz. Tato frekvence je výrazně nižší, než frekvence používané u Wi-Fi (2,4 GHz a nebo 5 GHz) a 

nabízí tedy daleko lepší prostupnost překážkami v podobě budov či vegetace. Z principu fungování 

těchto radiomodemů vyplývá, že se nehodí na obousměrný provoz, protože režie spojená s otočením 

směru vysílání (radiomodemy nejsou plně duplexní) zabere velké množství času (řádově stovky 

milisekund), což vylučuje realtime řízení. 

Tento nedostatek lze odstranit použitím dvou párů těchto radiomodemů s tím, že jeden pár 

slouží pro přenos dat ze stanoviště operátora do  mobilního robota a druhý pár pro opačný směr. Tímto 

způsobem lze data vyměňovat dostatečně rychle na to, aby se dal mobilní robot dálkově ovládat 

s relativně malým (ale i přesto znatelným) zpožděním. 

5.2 Robot Hardy 

Tento víceúčelový servisní, zásahový a záchranářský robot se skládá ze tří hlavních částí: 

robustního podvozku zajišťujícího dokonalou stabilitu, manipulačního ramene s vysokou únosností a 

víceúčelového efektoru se třemi stavitelnými chapadly a integrovanou hasicí proudnicí. 

 

Obr 11 Hasičský a záchranářský robot HARDY  

                                                      
2
 Dle možností a dispozic terénu 



17 

 

Pásový podvozek má původ v pásovém nakladači Bobcat, převzat byl i původní dieselový 

motor a hydraulický agregát, který byl rozšířen o další hydraulické pohony ramene a efektoru. K 

původnímu spalovacímu motoru byl rovněž připojen elektrický alternátor pro výrobu energie pro řídicí 

elektroniku a pro 400voltové stejnosměrné motory ramene. Podvozek byl konstrukčně upraven pro 

uchycení manipulační nadstavby a ostatních systémů a byl rozšířen o další krytování, nárazník (nebo 

radlici) v přední části a prostory pro umístění prvků řídicího systému. 

 

Manipulační nadstavba má 5 stupňů volnosti, první 2 klouby mají rotační hydraulické pohony a 

další 3 klouby mají stejnosměrné elektromotory TGDrives. Nosnost manipulační nadstavby odpovídá 

hmotnosti největších vyráběných tlakových lahví a činí 300 kg. Chapadlo se třemi prsty poháněnými 

hydraulickými válci je možno automaticky přestavovat do dvou poloh - 3 prsty po 120° nebo 2 prsty 

proti 1. Pro účely přestavení je efektor vybaven motory Maxon. 

 

Vnitřními dutinami ramene je až do efektoru přivedena tlaková voda, která slouží jak k 

ochlazování vlastního ramene v případě operace robotu ve vysokých teplotách, tak k hašení pomocí 

trysky umístěné ve středu efektoru (mezi prsty chapadla). Tryska navíc umožňuje regulovat šířku 

kužele proudící vody - pro tento účel je efektor vybaven dalším motorem Maxon. Pro ochlazování 

robotu v blízkosti požáru je podvozek vybaven tryskami pro vytváření vodní mlhy kolem robotu. 

Řídicí systém se skládá ze systému umístěného přímo na robotu a ze systému operátorského 

stanoviště. Operátor má k dispozici kufřík s počítačem a operátorskou aplikací, pomocí které řídí 

bezdrátově všechny funkce robotu a má vizuální zpětnou vazbu o jeho stavu. 

Tato zpětná vazba zahrnuje jak obrazy z kamer (včetně stereovize s 3D viděním pomocí 

speciálních brýlí) tak data ze senzorů a interaktivní 3D vizualizaci aktuální skutečné polohy ramene a 

efektoru. Aplikace operátorského stanoviště je plně grafická, s důrazem kladeným na obraz kamer a 

pohodlné a přehledné ovládání s využitím bezdrátového pákového ovladače a dotykové obrazovky. 

Struktura řídicího systému 

Řídicí systém robotu obsahuje především odolný průmyslový počítač, na kterém běží aplikace 

provádějící všechny úkony řízení na základě vstupů od operátora (obousměrná komunikace s 

počítačem operátora probíhá pomocí wi-fi). Páteří systému je sběrnice SynqNet, na kterou je připojena 

trojice měničů řídicích DC motory ramene a modul Slice I/O pro zajištění analogových a digitálních 

vstupů a výstupů pro řízení všech pomocných funkcí robotu, komunikaci se senzory a v neposlední 

řadě řízení proporcionálních ventilů hydraulických motorů ramene a efektoru. Dále systém obsahuje 

sběrnici CANOpen pro připojení řídicích jednotek EPOS stejnosměrných motorů Maxon v efektoru. 

Řízení pojezdu využívá nezávislý bezdrátový komunikační kanál s výrazně vyšším dosahem a 

prostupností signálu než wi-fi. Pro pojezd byla vyvinuta speciální elektronika, která simuluje pohyby 

ovládací páky původního podvozku Bobcat a rovněž nahrazuje startovací klíček a další tlačítka 

ovládaná původně z kokpitu Bobcatu. 

Komunikační systém robotu 

Řízení pojezdu a ovládání základních funkcí podvozku (např. startování motoru) probíhá po 

samostatné jednosměrné komunikační lince využívající rádiový přenos na 868 MHz. Tento modul je 
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do počítače operátora (klient) připojen přes sériovou linku, proto pro posílání dat musí aplikace 

komunikovat se sériovým (COMM) rozhraním. Modul přijímací data je na robotu připojen přímo do 

samostatného řídicího modelu pojezdu nezávislého na serverové části aplikace. 

Všechny funkce týkající se manipulační nadstavby a senzorů využívají hlavní komunikační 

kanál založený na technologii Wi-Fi 2,4 GHz. Tato komunikace je obousměrná a přenáší jak pokyny 

směrem operátor → robot, tak informace o stavu robotu ve směru robot → operátor. 

Pro transportní vrstvu této komunikace byl zvolen protokol UDP (User Datagram Protocol), 

který splňuje požadavek na velkou rychlost zasílání dat bez zbytečné režie. Tento protokol 

neposkytuje záruky o doručení jednotlivých paketů dat, což však pro dané využití nevadí, protože při 

pravidelném a častém zasílání aktuálních údajů (oběma směry) není ztráta několika z nich kritická. U 

paketů vysílaných pouze ve speciálních případech je jejich doručení hlídáno vlastní aplikací, 

s případným opětovným odesláním v případě nedoručení. 

Pro UDP komunikaci využívá software řídicího systému aplikační rozhraní Windows Sockets 

2.2 (WinSock).  

Modul mobility 

Předmětem výzkumné činnosti v této kapitole je stanovit postup, jakým by bylo možno se 

spolehlivě napojit s řídicím systém robotu Hardy na původní řídicí systém pásového nakladače Bobcat 

T-250, ze kterého robot Hardy vychází a používá jeho lokomoční a energetický subsystém. 

Za tímto účelem bylo stanoveno několik variant řešení. Všechny tyto hypotézy vycházejí z toho, 

že původní řízení pojezdu je tvořeno ovládací pákou, která převádí pohyb obsluhy na pohyb 

permanentních magnetů nad snímači. Ty velikost magnetického pole převedou na elektrickou veličinu, 

se kterou dále řídicí systém pracuje a používá ji pro řízení pojezdu a zatáčení. 

Proto bylo přistoupeno k realizaci řešení dle hypotézy, která navrhovala možnost simulovat 

změnu magnetického pole nad původními snímači tak, aby to stávající elektronika nakladače Bobcat 

T-250 vyhodnotila jako pohyb páky operátorem a vygenerovala patřičnou odezvu v podobě pohybu 

nakladače žádaným směrem. 

Na základě testování byla vyvinuta, realizována a vyzkoušená varianta, kdy se pomocí 

elektronického modulu a za použití čtyř elektromagnetických cívek generuje magnetické pole v místě 

snímačů původního pákového ovladače. 

Na základě povelů pro zvolený směr a rychlost jízdy procesor ovládá napětí v jednotlivých 

cívkách a tím dociluje požadovanou intenzitu elektromagnetického pole, které ovlivňuje snímací 

prvky v původní elektronice ovladače podvozku Bobcat. 

Další funkcí, kterou elektronika modulu mobility plní, je ovládání zapnutí, startování, a 

odbrzdění původní elektroniky podvozku Bobcat. Realizuje tedy funkce, které bylo v původním bagru 

možno ovládat startovacím klíčkem a stiskem tlačítka pro odbrzdění. 

Do blízkosti těchto senzorů jsou mechanicky připevněny čtyři cívky, které je možno 

elektronicky řídit a regulovat tak intenzitu a směr generovaného elektromagnetického pole. Pro 

zajištění kvalitního a fixního připojení cívek k tělu snímače bylo nutno vyrobit vhodnou redukci – 

držák, který zajistí mechanické upevnění původní elektroniky snímače k definované poloze vůči výše 

zmíněným cívkám. 
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Obr. 12 Instalovaný řídicí modul v  rozvaděči v  robotu HARDY 

 

6. ŘÍDICÍ SYSTÉMY NA BÁZI POKROČILÝCH 

MIKROKONTROLÉRŮ 
Postupný vývoj komplexních elektronických systémů (například servozesilovačů pro moderní 

elektrické pohony) a zvýšené požadavky na funkce realizované řídicím systémem vedly k nutnosti 

nasazení pokročilých mikrokontrolérů vybavených velkou programovou pamětí a množstvím 

pokročilých periférií (Ethernet, USB, CAN atd.) pro měření a komunikaci s dalšími perifériemi 

robotického systému. 

6.1 Robotické nemocniční lůžko 

Robotické operátorem řízené nemocniční lůžko (stretcher) je ve své podstatě motorovou 

pojízdnou miniresuscitační jednotkou s plnohodnotným přístrojovým vybavením, určenou pro rychlý a 

bezpečný transport pacientů, zejména v traumatickém stavu, se současným zajištěním jejich 

základních životních funkcí, opatřený všesměrovými koly se samostatnými elektropohony a 

centrálním softwarovým řízením, s možností polohování, vážení, průběžného sledování stavu pacienta 

s dálkovým přenosem dat, při jízdě po šikmých plochách se schopností automatického vyrovnávání 

lůžka do horizontální polohy, s vysokou manévrovací schopností lůžka všemi směry, zejména ve 

stísněných prostorách, se zabudovaným systémem umožňujícím plnohodnotné ovládání. Díky použití 

všesměrových kol, je lůžko schopno jízdy libovolným směrem. 
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Obr. 13 Fotografie testovacího prototypu robotického lůžka  

 

Realizovaný prototyp (viz obr. 6-1) nově vyvinutého systému pro záchranu a přepravu osob 

v traumatickém nebo kontaminovaném stavu je vybaven všesměrovými koly vlastní konstrukce (viz 

obr. 6-2L), které jsou pomocí tuhých pryžových silentbloků tuhé nápravy uloženy v rámu podvozku 

(viz obr. 6-2R). Všesměrová kola poskytují prototypu Robstretcheru bezkonkurenční manévrovací 

schopnosti. Princip a možnosti pohybu čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly typu Mecanum, 

které byly použity na ROBOSTRETCHERu, jsou znázorněny na 6-2 a 6-3. Výsledný směr jízdy 

podvozku se všesměrovými koly je dán rychlostí a smyslem otáčení jednotlivých všesměrových kol. 

Podmínkou však je, aby všechna kola měla kvalitní kontakt s terénem. V případě ztráty kontaktu 

jednoho nebo více kol dochází ke ztrátě kontroly pohybu podvozku. 

Všesměrová kola byla vybavena integrovaným přímým pohonem v podobě přesného 

servomotoru s resolverem od firmy TG Drives. Tento pohon (typ elektromotoru, typ zpětné vazby) 

doplněný o servozesilovač obecně umožňuje velmi přesné řízení rychlosti i polohy.  

 

Obr. 14: Model všesměrového kola a jeho montáž na ose nárpravy 
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Použitý hardware tedy principiálně zajišťuje požadovanou přesnost pro řízení podvozku 

se všesměrovými koly. Zkušební podvozek systému pro záchranu a přepravu osob byl postaven na 

základě potřeby ověřit jízdní vlastnosti všesměrových kol a navržených typů jejich zavěšení a náprav, 

ale také pro testování a ladění navrženého řídicího systému pro pohyb všesměrového podvozku 

společně s vhodným ovládáním. Kromě toho byly také testovány různé konfigurace vhodných 

parametrů nastavení pohonu. 

Podvozky se všesměrovými koly se vyznačují vysokou úrovní manévrovatelnosti, která je 

výsledkem dané koncepce. Každé všesměrové kolo podvozku je nezávisle poháněno tak, aby mohlo 

být dosaženo požadovaného směru a rychlosti pohybu. Tato skutečnost do značné míry ovlivňuje 

koncepci systému řízení a celkový přístup k dané problematice. 

Řízení podvozku s všesměrovými koly 

Řízení podvozku se čtyřmi všesměrovými koly v podstatě znamená současné přesné řízení 

jednotlivých čtyř všesměrových kol. V každém všesměrovém kole je zabudován servomotor pro jeho 

přímý pohon (HUB motor bez převodovky), který je vybaven zpětnou vazbou v podobě resolveru. 

Bude tedy potřeba u každého kola přesně řídit směr a rychlost otáčení. Jako nadřazený prvek řídicího 

systému bude muset být vybrán nějaký mikroprocesorový modul, který bude schopen online řízení 

v reálném čase oněch čtyřech motorů zajistit. Kompletní servopohon je doplněn o servozesilovač 

(měnič výkonu) TGA 48, který může s nadřazeným procesorovým modulem komunikovat pomocí 

analogového i digitálního signálu. V první fázi předpokládáme využití možnosti komunikace na 

analogové bázi. Finální řešení by ale mělo využívat digitální komunikační protokol CAN. 

Funkční zkoušky řídicího systému - Stanovení cílů 

Použitá technika pohonu zajišťuje vysokou přesnost řízení všesměrových kol. Výsledná trajektorie 

podvozku však může být ovlivněna vlastnostmi terénu a možná také nerovnoměrným zatížením 

ROBOSTRETCHERu. Byly definovány následující testy, které by vždy měly proběhnout třikrát, za 

rozdílných podmínek z hlediska zatížení. 

 

Pro níže nadefinované testy je potřeba zajistit souvislou vodorovnou plochu s dobrým povrchem 

(nejlépe uvnitř haly) o délce cca 25 m a šířce 4 m a překážky ve formě dřevěných hranolků o rozměru 

50 x 25 mm a délce cca 0,5 m (4 ks) a o rozměru 20 x 10 mm a délce cca 0,5 m (4 ks). Na kraji 

vytyčené testovací plochy nutno vyznačit rovnou čáru o délce více než 25 m. 

Funkční zkoušky řídicího systému – vyhodnocení 

Na základě stanovené metodiky byly realizovány předepsané testy. Byly připraveny tři 

samostatné testovací dráhy o délce 25 m, které se nacházely uvnitř výrobní haly společnosti PROMA 

REHA s.r.o.. Jedna testovací dráha byla bez překážek, druhá s překážkami o profilu 20 x 10 mm a třetí 

s překážkami o profilu 50 x 25 mm, které byly v obou případech uloženy na ležato. Počet překážek byl 

navýšen nad stanovené požadavky, čímž bylo dosaženo vyšší náročnosti testovací tratě. Testy 

prokázaly dobrou přesnost řízení všesměrových kol v základních směrech pohybu, tedy přímo vpřed a 

přímo v bok. V průběhu jízdy na dráze o délce 25 m se Robostretcher choval korektně a z pohledu 

obsluhy se bez problémů pohyboval zvoleným směrem. Obsluha nebyla zatěžována pocitem, že 

výsledná trajektorie Robostretcheru neodpovídá požadovanému směru jízdy. Dokonce ani 



22 

 

nesymetrické zatížení neprokázalo zásadní vliv na výslednou trajektorii jízdy. Naměřené hodnoty 

odchylek na konci testovací dráhy nabývaly hodnoty v řádu 200 mm, což lze považovat za dobrý 

výsledek. Další test prokázal, že přesnost řízení všesměrových kol v režimu rotace na místě kolem 

centrální svislé osy Robostretcheru je pro praktické využití vyhovující. Odchylka byla přibližně 200 

mm. 

 

 

Obr. 15: Zkouška - Symetrické zatížení 150 kg  

 

Provedené testování prokázalo vyhovující míru přesnosti řízení všesměrových kol prototypu 

Robostretcheru pro dané zařízení s ohledem na reálné provozní podmínky a způsob nasazení zařízení. 

Výsledek testů je o to pozitivnější, že ho bylo dosaženo na testovacích tratích s povrchem horším, než 

se obvykle vyskytuje ve vnitřním prostředí zdravotnických zařízení. Z hlediska subjektivního vnímání 

obsluhy lze rovněž přesnost řízení jevila jako velmi dobrá. 

 

6.2 Dálkově ovládaný robotický transportér 

Další zástupce robotického systému řízeného řídicím systémem na bázi pokročilého 

mikrokontroléru rodiny ARM je víceúčelový robotický transportér, který určen pro zásahy 

v krizových situacích, a to i v případě, že se odehrávají ve velmi náročném terénu. Překonání složitého 

terénu závisí na mnoha faktorech, které je potřeba definovat. Dalším důležitým bodem řešeným 
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v práci je klasifikace možných druhů terénů, ve kterých se může krizová situace vyskytnout a jejichž 

překážky bude muset tým záchranářů pomocí víceúčelového robotického transportéru zdolat. Kromě 

toho je nutné zohlednit klimatické podmínky provozního prostředí, které se v jednotlivých částech 

světa v některých parametrech mohou značně lišit. Tyto skutečnosti budou zohledněny při vývoji 

zařízení. 

 

Obr. 16 Víceúčelový robotický transportér  

Popis řídicího systému robotického transportéru 

Řídicí systém robotického transportéru je postaven na bázi mikrokontroléru ATM STM32F. Je 

tvořen dvěma elektronickými moduly, jeden je umístěn na transportéru a koncentruje v sobě všechny 

elektronické ovládací prvky, jako je ovládání servomechanizmů řídicích spalovací motor, snímače a 

tlačítka z palubní desky pro možnost řízení řidičem, tak i ovládání světel a kamerového systému. 

Druhou částí řídicího sytému je modul elektroniky, který je umístěn v dálkovém ovládání 

transportéru. Ten zajišťuje možnost řízení transportéru dálkově za využití pákových ovladačů pro 

rychlost a zatáčení. 
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Obr. 17 Kompletní panel dálkového ovládání  

Mechanická vazba řídicího systému na řízenou technologii 

Mechanická vazba řídicího systému na původní spalovací motor je řešena čtveřicí 

servomechanizmů, které nahrazují akce prováděné řidičem. Montáž aktivních prvků ovládání 

spalovacího motoru a mechanické převodovky je znázorněna na obrázku 18. 

 

Obr. 18 Kompletace ovládacích prvků pro řazení převodovky, řazení redukce 

převodovky a ovládání plynu spalovacího motoru – komponenty jsou umístěny na 

konzole ovládání nad mechanickou převodovkou  
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Jedná se o montáž kompaktních servomechanismů a na ně navazujících mechanizmů sloužících 

pro ovládání plynu spalovacího motoru, řazení převodovky, řazení redukce převodovky a ovládání 

parkovací brzdy. Tyto komponenty jsou umístěny na konzole ovládání nad mechanickou převodovkou 

a ve spodní části podvozku mezi spalovacím motorem a alternátorem. 

Dále jsou v konstrukci vidět servomechanismy pro ovládání „plynu“ spalovacího motoru (v 

horní části, spojené lankem s příslušným mechanismem na motoru). Rozvod krouticího momentu je na 

jednotlivá kola realizován řetězovým spojením (dolní část obrázku 18). 

Všechny tyto zásahy do konstrukce byly potřeba provést, aby byla odstraněna mechanická 

vazba na řidiče transportéru a vše probíhalo čistě elektronicky dle pokynů z řídicího modulu. Ten 

může na základě zvoleného režimu snímat hodnoty z mechanických ovladačů v kabině nebo přijímat 

povely z dálkového ovládání. 

Vizuální subsystém 

Kamerový subsystém mobilního robotu tvoří základ zpětné vazby umožňující dálkové ovládání 

robotu i v místech, kde není zajištěná přímá viditelnost operátora na pracoviště mobilního robotu. Tato 

problematika se vyznačuje nutností přenášet poměrně velké množství dat získaného kamerou či 

kamerami. 

Pro zajištění přenosu videosignálu z mobilního robotu na stanoviště operátora je potřeba systém 

bezdrátového přenosu obrazu. Pro tyto účely byly testovány vysílače (výkon 10 mW, s integrovanou 

anténou) a modul přijímače (rovněž s integrovanou anténou). Přenos je realizován ve veřejně 

použitelném frekvenčním pásmu 2,4 GHz, což je pásmo, které je (minimálně jeho část) rovněž využito 

Wi-Fi sítěmi. Z těchto testů byl pořízen videozáznam demonstrující možnosti dané technologie. 

Vzhledem k tomu, že tento přenos není zrovna ideální, byla navržena varianta využívající 

kvalitnější bezdrátové videopřenašeče. A to konkrétně modul vysílače (výkon 25 mW s možností 

připojit externí anténu) a modul přijímače. Přijímač je poměrně drahý, což je dáno tím, že je vybaven 

speciálním anténním systémem, který zajišťuje kvalitní příjem i u aplikací, při kterých se dvojice 

přijímač-vysílač vzájemně pohybují. Problém je v tom, že při tomto pohybu může dojít ke stavu, kdy 

nosná vlna z vysílače je v místě klasické přijímací antény zrovna v okolí nuly a tím pádem přijímač 

nemá z čeho vytvořit obrazovou informaci. To je u navrženého přijímače eliminováno zvýšením počtu 

antén a jejich rozmístněním tak, aby jejich vzájemná poloha tomuto problému zamezila. Přijímač je 

vybaven vyhodnocovací logikou, která zajistí příjem zrovna z té antény, ve které je nosná vlna na 

maximu. 

             

Obr. 19. Bezdrátová pojítka pro přenos obrazu (vysílač a př ijímač) 
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7. ŘÍDICÍ SYSTÉMY PRO SPECIÁLNÍ ROBOTICKÉ APLIKACE 

7.1 Automatizovaná důlní výztuž 

Moderní technologie dobývání černého uhlí si vyžádaly nasazení automatizace i do této oblasti 

lidské činnosti. Jedním z možných způsobů těžby je technologie Long-Wall. Jedná se o systém 

automatizované důlní výztuže, která je tvořená řadou až několika stovek hydraulických důlních podpor 

(sekcí). Tato řada tvoří důlní porub, ve kterém se pohybuje samotné těžní zařízení (důlní kombajn 

nebo pluh). Dále je v tomto porubu instalován dopravník, který je umístěn v prostoru mezi 

kombajnem/pluhem a řadou důlních sekcí a který slouží pro dopravu odtěžené horniny (uhlí) směrem 

k hlavní důlní chodbě. Tato výztuž zároveň zajišťuje bezpečný pohyb osob obsluhy a servisu zařízení. 

Na tato zařízení jsou kladené zvýšené požadavky vyplývající z nutnosti práce v prostorách 

s nebezpečím výbuchu (metanu v případě uhelných dolů). 

Z jistého pohledu je možno na tuto důlní výztuž (resp. na jednu jeho sekci) pohlížet jako na 

mobilní robotický systém, který se pohybuje ve specifických podmínkách a realizuje specifický úkol. 

Automatizace spočívá primárně v tom, že tyto hydraulické sekce důlní výztuže jsou schopny 

svými pohony posunout dráhu kombajnu nebo pluhu a dopravníku na místo, které vzniklo odtěžením 

uhlí, a následně celou sekci k tomuto dopravníku pak přitáhnout. Tím postupně dohází k posunu 

celého důlního díla (Longwall) po směru těžby a zároveň k řízenému závalu v zadní části porubu. 

 

 

Obr. 20 Ukázka typické sekce  důlní výztuže  
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Pro pohon jednotlivých sekcí se využívá hydraulického média, které je k jednotlivým částem 

podpory přiváděno magistrálním vedením. Každá podpora je vybavena elektrohydraulickými ventily, 

které slouží pro ovládání jednotlivých funkcí podpory (jejich počet se liší podle vybavenosti a podle 

přání konkrétního zákazníka a pohybuje se od 8 do 32 funkcí
3
). Pro automatizované řízení těchto 

elektrohydraulických ventilů je každá podpora osazena svým vlastním elektronickým řídicím 

modulem – Support Control Unit (SCU). 

 

Obr. 21 Značení zařízení do výbušného prostředí 

Skupiny zařízení: 

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro 

použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které mohou být ohroženy 

důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Skupina zařízení II zahrnuje zařízení určená pro použití v 

ostatních místech, která mohou být ohrožena výbušnou atmosférou tvořenou směsí vzduchu s plyny či 

prachem. Tyto skupiny jsou dále rozděleny do kategorií. 

Skupina zařízení I se dále dělí na kategorie M1 a M2.  

U výrobků Kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v 

přítomnosti výbušné atmosféry, a vyznačují se komplexními prostředky ochrany proti výbuchu: 

 V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištěna dostatečná úroveň 

bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany. 

 Nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná 

úroveň bezpečnosti. 

U výrobků Kategorie M2 se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry 

vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra může během provozu zařízení kategorie 

M2 vzniknout. Proto ochranná opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň 

ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících 

zejména hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u 

                                                      
3
 Funkcí se rozumí počet nezávisle ovládaných hydraulických ventilů 
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zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebo v nebezpečných 

provozních podmínkách, které je nutno normálně vzít v úvahu. 

7.2 Bezpečnost řídicího systému 

Bezpečnost jiskrově bezpečných zařízení je zajištěna několika různými prostředky. Na straně 

napájení je zařízení vybavené ochrannou pojistkou a jiskrově bezpečnou bariérou. Vzájemná datová 

komunikace mezi jednotlivými sekcemi je realizována prostřednictvím metalického rozhraní RS422, 

ale je zajištěno optické oddělení jednotlivých sekcí, čímž jsou eliminovány případné poruchové 

proudy vyrovnávající rozdíly potenciálů v jednotlivých částech porubu, které mají samostatné 

napájení.. Systém napájení je řešen tak, že je možno za použití vhodného technického prostředku 

(propojky) distribuovat napájecí napětí z vedlejšího souseda (po levé straně). Z jednoho zdroje jsou 

pak typicky napájeny 3 – 4 SCU.  

7.3 Bezpečnost software 

Při vývoji software pro řídicí systémy důlních zařízení je rovněž potřeba zohlednit a respektovat 

požadavky na bezpečnost a funkčnost za všech možných podmínek a poruchových stavů. 

Programátoři mají k dispozici sadu doporučení, jak postupovat při tvorbě a následném testování řídicí 

aplikace. Mezi obecně uznávaný standard (nevyžadovaný však normou) patří soubor pravidel původně 

vydán „Motor Industry Software Reliability Association“ pod názvem MISRA-C. Jedná se o soubor 

směrnic pro programátora, které vedou k bezpečnosti kódu, přenositelnosti a spolehlivosti v kontextu 

vestavěných systémů naprogramovaných zejména v jazyku ISO C (existuje také množina směrnic pro 

MISRA C++). 

Na bezpečnost mikroprocesorového řídicího systému a jeho software pamatuje i norma 

IEC60335 která rozděluje spolehlivost zařízení do tří kategorií: 

- Class A – bezpečnost zařízení nezáleží na SW. 

- Class B – software zajišťuje funkci i při nebezpečných operacích. 

- Class C – software zajišťuje prevenci i vůči speciálním rizikům (např. exploze). 

Pro vývoj software pro řídicí systém důlní sekce je potřeba vycházet z požadavků na kategorii 

Class B (bezpečnost kategorie Class C je určena pro speciální aplikace a je zajištěna mimo jiné 

například redundantní kontrolou za použití více CPU a není potřeba pro aplikaci řízení podpěry). 
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8. PŘEHLED VÝSLEDKŮ 
Cílem práce bylo zmapovat technické a softwarové prostředky, které jsou nutné pro realizaci 

funkčního mobilního robotického systému s možností dálkového ovládání a přenosem 

videoobrazových dat.  V jednotlivých kapitolách je demonstrován návrh a použití různých typů 

řídicích systémů pro konkrétní aplikace v oblasti mobilní robotiky. 

Velká část práce se zabývá popisem výzkumu v oblasti možnosti napojení nového řídicího 

systému na stávající – převážně pocházející z původního zařízení, které bylo použito jako základ pro 

lokomoční subsystém robotu. Toto je ukázáno na invalidním vozíku, pásovém nakladači a outdoor 

transportéru se spalovacím motorem. Je proveden rozbor možností realizace napojení a vybrána 

vhodná varianta, která je následně realizována a pak otestována. V případě invalidního vozíku se 

ukázalo, že vybraná varianta nebyla úplně vhodná a bylo přistoupeno k jinému řešení. Původně byl 

plán ovládat originální řídicí systém prostřednictvím napojení na kabel vedoucí od původního 

joysticku k  řídicí jednotce a podvržení hodnot napětí tak, aby původní jednotka i nadále fungovala. 

Toto se ukázalo jako nevhodné řešení a nakonec bylo přistoupeno k celkové výměně řídicího systému. 

Obdobná situace byla u řízení podvozku pásového nakladače, kdy se rovněž první navržené 

řešení neukázalo jako výhodné a na základě testů bylo přistoupeno k řešení, které nevyžadovalo 

galvanické propojení obou systémů, čímž se výrazně zvýšila spolehlivost. Podobný vývoj proběhl i u 

řídicího systému pro ovládání robotického lůžka, kde se na základě testování ukázalo, že první 

navrhované řešení nesplnilo požadavky na přesnost systému. 

V kapitole věnující se řídicímu systému robotického lůžka je významná část věnována procesu 

verifikace přesnosti řídicího systému z hlediska ovládání pohonu všesměrových kol a tím i celého 

podvozku. Bylo navrženo několik reálných testů, které měly za úkol stanovit přesnost a linearitu jízdy 

lůžka v různých směrech, s různou zátěží a přes různé překážky. Na základě vyhodnocení tohoto 

měření pak bylo možno provést softwarovou kompenzaci odchylek do řídicího sytému a následně tak 

polohování zpřesnit. 

Poslední kapitola se dotýká návrhu řídicího systému automatizované důlní výztuže. Byly 

ukázány požadavky nařízení ATEX pro uhelný důl s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. 

Řídicí systém SCU (Support Control Unit) je navržen jako jiskrově bezpečný. Dále byla popsána 

koncepce externího WDT obvodu monitorujícího běh SW a ovládajícího napájení akčních členů – 

elektrohydraulických solenoidů. V souvislosti s buzením elektrohydraulických ventilů byl popsán 

způsob jejich ovládání se sníženou spotřebou. Byl také popsán komunikační subsystém na bázi 

sběrnice RS422, včetně formátu telegramu s CRC
4
 zabezpečením. Telegramy jsou přenášeny až mezi 

250 SCU s důrazem na minimalizaci časových prodlev. 

Při realizací jednotlivých systémů bylo na dílčí komponenty a subsystémy v rámci VŠB podáno 

celkem 14 funkčních vzorků. Na tři zmiňované robotické systémy, jejichž součástí je i řídicí systém 

zmiňovaný v práci, byly uděleny patenty. Jejich přehled je uveden jako příloha k disertační práci. 

  

                                                      
4
 Cyclic Redundancy Check (Cyklický redundantní součet) 
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11. APPENDIX - ANNOTATION 
The thesis provides an overview in the field of hardware and low-level software (firmware) for 

control systems applicable in service robotics. Further the thesis offers classification of these systems 

into few categories by complexity of the used processor and the domain of application.On concrete 

examples of control system realised by the author the thesis mentions some possible problems and 

describes their solution. Solved is for example the problem of connecting new control system to the 

original locomotion subsystem, which is typically a part of another commercial product (wheelchair, 

tracked loader and transporter). Another topic elaborated in the thesis is wireless transmission of 

control data and video signal. The last chapter of the work deals with specific problems related to 

operation in environment with high explosion risk. Results of the research in this area are 

demonstrated on a concrete realised control system for an existing mining machine. 


