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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MATŮŠ, Sebastian. Analýza současného stavu mobilních servisních robotů na platformě Arduino. 

Ostrava, 2021, 65 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky. Vedoucí práce Milan MIHOLA. 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu mobilních servisních robotů založených 

na platformě Arduino. Úvod je věnován seznámení s platformou Arduino. Jsou zde rozebrány typy 

desek, jejich klony a rozšiřující komponenty. Dále je rozebrán princip programování Arduino společně 

s ukázkou softwarového prostředí. Následuje rešerše zabývající se roboty postavenými na této 

platformě. Poté je platforma Arduino srovnána s vývojovými platformami, které jsou využívány pro 

podobné účely. Další kapitoly jsou věnovány návrhu mobilního servisního robotu založeném 

na platformě Arduino. Návrh byl vytvořen na základě vhodně zvolené robotické soutěže. Je zde mimo 

jiné popsán samotný robot, jeho rozměry, rozmístění komponent, simulace, zapojení elektroniky, 

volba jednotlivých komponent a programová část robotu. Poslední kapitola se zabývá podněty pro 

budoucí vylepšení. V závěru je celá práce zhodnocena. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

MATUS, Sebastian. Analysis of The Current State of Mobile Service Robots Based on The Arduino 

Platform. Ostrava, 2021, 65 p. Bachelor´s thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Department of Robotics. Thesis supervisor Milan MIHOLA. 

 

The bachelor's thesis deals with the analysis of the current state of mobile service robots based 

on the Arduino platform. The introduction is devoted to basic information about the Arduino platform. 

The types of boards, their clones and extension components are mentioned here. Furthermore, 

the principle of Arduino programming is explained together with a demonstration of the software 

environment. This is followed by the research on robots built on this platform. Then the Arduino 

platform is compared with development platforms that are used for similar purposes. The next 

chapters are devoted to the design of a mobile service robot based on the Arduino platform. The design 

is based on a suitably chosen robotic competition. The chapters discuss the robot itself, its dimensions, 

placement of components, simulation, electronics connection, selection of individual components and 

the robot program. The last chapter is devoted to suggestions for future improvements. In the end, 

the whole work is evaluated. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK 

Značka Jednotka Popis 

𝐼𝑏 [A] Průměrný proud odebíraný z baterie 

𝑄𝑏  [Ah] Elektrický náboj baterie 

𝑑 [mm] Délka robotu 

𝑙𝑠  [mm] Vzdálenost senzorů od kol robotu 

𝑟 [mm] Rozchod kol robotu 

𝑟𝑧 [mm] Rozvor kol robotu 

š [mm] Šířka robotu 

𝑡𝑏  [s] Čas, po který bude baterie schopna dodávat energii 

𝑣 [mm] Výška robotu 

𝑣𝑠 [mm] Vzdálenost senzorů robotu nad zemí 
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SEZNAM ZKRATEK A TERMÍNŮ 

AI Umělá inteligence 

AIoT  Umělá inteligence věcí – IoT s prvky AI 

Arduino IDE  Software pro napsání i nahrání kódu do desky Arduino  

ARM  Architektura procesorů s nízkou spotřebou, nejčastěji pro mobilní telefony 

Bootloader  Jednoduchý systém, který se spustí po zapnutí 

C  Druh programovacího jazyka 

C++  Druh programovacího jazyka 

Coppelia Sim Edu Software pro tvorbu simulací 

Creo Parametric Software pro tvorbu 3D modelů a výkresové dokumentace 

Driver  Ovladač, který slouží k ovládání zařízení, pro které je určený 

Enkóder Zařízení pro zjištění polohy motoru 

Flash paměť  Programovatelná paměť s volným přístupem 

Fritzing Software pro tvorbu schémat elektronických zapojení 

GPIO pin Pin s volným využitím 

I/O  Vstup/výstup 

IDE  Integrované vývojové prostředí sloužící k práci s kódem 

IoT  Internet věcí – síť zařízení, které jsou spolu schopny komunikovat 

IR  Infračervené záření 

Java  Druh programovacího jazyka 

Kit  Sada 

Kompilace Převod kódu do binární podoby – 0 a 1 

Line follower  Robot určený ke sledování a jízdě po čáře 

Lua  Druh programovacího jazyka 

Mecanum kola Kola umožňující pohyb do všech směrů 

MicroPython  Druh programovacího jazyka 

Mikrokontroler  Kompletní mikropočítač určený většinou k řízení, regulaci apod. 

MIT  (Massachusetts Institute of Technology) výzkumná univerzita v Cambridge 

Open-source  Řešení, kdy jsou volně dostupné zdrojové kódy a podklady k výrobě a designu  

PID regulace  Algoritmus určený k přesné a plynulé regulaci veličiny 

Pin Vývod elektronické součástky 

PWM  Pulzně šířková modulace – přenos analogového signálu pomocí střídání 0 a 1 

Python  Druh programovacího jazyka 

Scratch  Druh grafického programovacího jazyka 

Shield  Komponenta, která rozšiřuje základní možnosti desky 

SRAM  Paměť typu RAM (operační paměť) 

Step-down měnič  Snižuje hodnotu napětí na určitou hodnotu (pevná, nastavitelná) 
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ÚVOD 

Arduino je jednou z nejrozšířenějších vývojových platforem na světě. Během svojí existence 

získalo prakticky až kultovní statut. Slouží k oživení a naprogramování různých elektrotechnických 

součástek a zařízení. Platforma je vhodná i pro uživatele bez jakékoliv zkušenosti v dané problematice. 

Vše je totiž zaštítěno obrovským množstvím tištěné literatury, výukových videí a článků 

na internetových blozích. Pro svoji jednoduchost je to skvělá „vstupenka“ do světa programování. 

Velké využití má také v hobby sféře a při tvorbě prototypů.  

Jedním z potenciálních uplatnění platformy Arduino je v servisní robotice. Na internetu existuje 

nepřeberné množství projektů založených právě na této platformě. Počínaje jednoduchými vozítky 

na kolovém podvozku až po sofistikovanější kráčející roboty. Ne vždy musí Arduino sloužit jako hlavní 

mozek daného robotu, ale je častokrát používáno pro dílčí úkony jako například řízení pohybu jedné 

nohy apod. Hlavní řídicí jednotkou může být daleko výkonnější mikropočítač, který však mimo jiné 

nedosahuje tak nízkých reakčních časů, z důvodu že na něm většinou běží ještě operační systém. Tyto 

odezvy mohou být potřebné pro udržení stability, přesnou a rychlou reakci a podobně. Dále pak může 

Arduino posloužit v sériové komunikaci pro rozšíření počtu potřebných pinů, pro připojení 

a programování většího množství příslušenství. 

Arduino je častokrát vyhledáváno také výrobci komerčních robotických sad, především pro 

edukační ale i soutěžní účely. Díky těmto robotickým sadám získá uživatel základní zkušenosti v mnoha 

odvětvích jako je elektrotechnika, programování, konstrukce nebo třeba i implementace umělé 

inteligence a rozšířené reality. Zákazník, který si potom koupí takovou sadu není pevně omezen plány 

výrobce, ale otevírají se mu prakticky neomezené možnosti robota dále vylepšovat a rozšiřovat. 

V případě soutěžních robotů se může kupující odrazit od základního řešení výrobce a dovést takového 

robota téměř k dokonalosti.  

 

Stanovené cíle práce: 

• seznámení s Arduinem a jeho historií, 

• výběr základních desek Arduino, jejich parametry, srovnání a klony, 

• rozebrání základních rozšiřujících komponent k Arduinu, 

• seznámení s programovacím prostředím Arduina a principem jeho programování, 

• ukázky existujících robotů na platformě Arduino, 

• srovnání Arduina s ostatními vývojovými platformami, 

• výběr soutěže pro tvorbu návrhu mobilního servisního robotu, 

• vypracování požadavků pro navrhovaný robot, 

• návrh konstrukce robotu včetně volby komponent, 

• vytvoření simulace, 

• návrh elektronického zapojení, 

• vytvoření programu k navrhovanému robotu. 
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1 ARDUINO 

Arduino je open-source (otevřené zdrojové kódy a podklady k výrobě a designu vlastního 

hardware) vývojová platforma založená na snadno použitelném hardwaru a softwaru. S jeho pomocí 

se může jednoduše rozsvítit LED dioda, roztočit motor nebo ovládat počítač, a to za použití 

nejrůznějšího příslušenství nebo samotným programováním. Pojem Arduino by se dal obecně označit 

za soubor vývojových desek, jejich schémat a prostředí pro jejich programování. [1] 

Arduino je v posledním desetiletí čím dál používanější pojem. Rozšířilo se především v hobby 

a výukové oblasti, ale častokrát se používá i k prototypování v profesionálnější sféře. Do roku 2013 

se prodalo 700 000 oficiálních zařízení. Podle počtu stahování softwarového prostředí Arduino IDE 

se odhaduje, že komunita Arduina v roce 2020 čítá kolem 30 milionů aktivních uživatelů. [1], [2] 

Úspěch Arduina, jako celosvětově nejrozšířenější vývojové platformy spočívá v již zmiňované 

komunitě lidí, která se může dostat pomocí jednoduchého prostředí k programování mikrokontrolerů. 

Další klíč úspěchu je také open-source licence. Tvůrci Arduina cílí především na studenty a jedince 

z technicky i netechnicky zaměřených profesí s žádnou nebo minimální zkušeností programování 

hardwaru. [3], [4] 

1.1 Historie Arduina 

Počátek Arduina se datuje pro rok 2003. Tehdy ještě student Hernando Barragán pracoval na své 

diplomové práci na fakultě Design Institute Ivrea (IDII) v Itálii. Cílem bylo ulehčit práci umělcům 

a designérům pracujícím s elektronikou. Výstupem práce bylo zařízení zvané Wiring, které vyšlo 

z několika předchozích prototypů. Jeden z prvních prototypů Arduina je vidět na Obr. 1.1. [3] 

 

 

Obr. 1.1 Jeden z prvních prototypů Arduina [2] 

 

Finální verze Wiring se prodávala po celém světě do roku 2005, kdy zanikla. V tomto roce se 

od projektu odpojili Massimo Banzi (jeden z vedoucích Herandovi práce) a Davide Melis, kteří založili 

projekt s názvem Arduino. Arduino se v letech 2008-2014 rozpadlo do dvou větví, kvůli sporům 

zakladatelů. Jedna z větví nese název Arduino SRL a druhá Arduino LLC. [3]  

Arduino získalo svůj název podle stejnojmenného baru v Itálii, ve kterém se zakladatelé Arduina 

setkávali. Aktuální logo společnosti se nachází na Obr. 1.2. [3] 
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Obr. 1.2 Logo Arduino [5] 

1.2 Typy desek 

Arduino má několik řad vývojových desek. Od miniaturních verzí vhodných pro drobnou 

elektroniku přes varianty se zabudovanými joysticky, které jsou ideální například pro gamepady, až po 

desky s velkým počtem vstupů, výstupů a výkonnějšími procesory, vhodnými pro náročnější projekty.  

Nejběžnějšími z nich se zabývá tato podkapitola. 

 

1.2.1 Arduino Nano 

Arduino Nano (Obr. 1.3) má největší výhodu ve své velikosti. Uplatnění nalezne například 

v prvcích chytré domácnosti, ovladačích nebo malých robotech. Další možnost použití je sériové 

zapojení s výkonnějšími deskami. Nachází se na něm 8bitový procesor ATmega328 s taktovací 

frekvencí 16 MHz. Například oproti Arduinu Mini ještě disponuje USB portem a převodníkem. Je 

na něm 14 digitálních I/O (In/Out – vstup/výstup) pinů, z nichž 6 poskytuje PWM výstup (Pulse Width 

Modulation – pulzně šířková modulace). PWM slouží k přenosu analogového signálu pomocí střídání 

stavu 0 a 1 v určitém poměru. Na desce je potom ještě 8 analogových vstupů. Na každé desce Arduino 

se nachází resetovací tlačítko, které po zmáčknutí načte program od začátku. [4], [6] 

 

Obr. 1.3 Arduino Nano [6] 

1.2.2 Arduino Micro 

Arduino Micro (Obr. 1.4) je speciální tím, že má čip ATmega32u4 obsahující převodník. Výhoda 

tohoto řešení je, že se může pro počítač tvářit jako příslušenství typu myši nebo klávesnice, které posílá 

příkazy pro ovládání. Toto řešení je možné u Arduino Micro i bez přeprogramování převodníku, které 

je nutné u většiny ostatních desek. Arduino Micro je vhodné především pro vytváření vlastních 

ovládacích prvků počítače nebo herních ovladačů. [4] 

 

Obr. 1.4 Arduino Micro [7] 
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1.2.3 Arduino Uno 

Arduino Uno je nejikoničtější deska z dílny Arduino. Je doporučovaná pro úplné začátečníky, 

protože splňuje lehkou propojitelnost, přehlednost a dostatečný výkon (proto je často součástí 

edukačních sad). Jelikož se jedná o nejpoužívanější Arduino, souvisí s tím i to, že je k desce k dispozici 

nejvíce různých dokumentů v podobě návodů, tutoriálů apod. [4], [8] 

Na desce se nachází procesor ATmega328 a pro konektivitu je zde USB B. Připojení rozšiřujících 

komponent zajišťuje 14 digitálních pinů, přičemž 6 s PWM výstupem a také 6 analogových vstupních 

pinů. Detailnější parametry Arduino Uno Rev3 jsou v Tab. 1.1 a samotné Uno s popsanými částmi 

na Obr. 1.5. [8] 

Vyrábí se i verze s Ethernet portem místo USB nebo s Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci. 

Z designu Arduino Uno vzniklo velké množství dalších desek, mezi které patří například Arduino 

Leonardo, které plní podobnou funkci jako Arduino Micro (kapitola 1.2.2). Další deskou navazující 

na Uno je pak rovněž Arduino Zero, které se odlišuje především 32bitovým procesorem typu ARM (tato 

architektura se donedávna používala primárně pro mobilní telefony a vyznačuje se nízkou spotřebou 

energie a malými rozměry). [4] 

 

Tab. 1.1 Parametry Arduino Uno Rev3 [8] 

Mikrokontrolér ATmega328P 

Provozní napětí 5 V 

Vstupní napětí (doporučené) 7-12 V 

Vstupní napětí (limitní) 6-20 V 

Digitální I/O piny 14 (z toho 6 PWM výstup) 

Analogové piny 6 

DC proud na I/O pin 10 mA 

Flash paměť 32 KB (ATmega328P) 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

Taktovací frekvence 16 MHz 

Délka 68,6 mm 

Šířka 53,4 mm 

Hmotnost 25 g 

 

Obr. 1.5 Arduino Uno Rev3 [8] 
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1.2.4 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 (Obr. 1.6) vzniklo prodloužením designu Arduino Uno. To přináší prostor 

na větší množství pinů a také výkonnější procesor, kterým je ATmega2560. Tím pádem tato deska 

poskytuje vyšší výpočetní výkon. Na desce je k dispozici 54 digitálních pinů, z toho 15 s PWM výstupem 

a 16 analogových vstupů. Disponuje také 4 sériovými porty, takže je vhodná pro ovládání dalších desek 

Arduino. [4], [9] 

Arduino Mega 2560 je kompatibilní i s většinou shieldů (kapitola 1.3.1) určených primárně pro 

Arduino Uno. Díky tomu může uživatel, který v průběhu projektu zjistí, že mu nestačí Arduino Uno, 

nahradit jednoduše tuto desku Arduinem Mega 2560. 

 

 

Obr. 1.6 Arduino Mega2560 Rev3 [9] 

1.2.5 Arduino Due 

Arduino Due (Obr. 1.7) je následovníkem Arduino Mega2560. Hlavním rozdílem je ale 

několikanásobně výkonnější procesor Atmel SAM3X8E. Vyniká taktovací frekvencí 84 MHz a 32bitovým 

jádrem, pro srovnání například procesor ATmega328 v Arduino Uno má maximální frekvenci 16 MHz 

a 8bitové jádro. Disponuje také dvěma Micro USB porty pro programování a připojení dalšího přístroje, 

jako je telefon, myš nebo klávesnice. [4], [10] 

Rozdílem oproti většině desek od Arduina je také hlavní řídící napětí 3,3 V, což je nutno zohlednit 

při volbě příslušenství. 

 

 

Obr. 1.7 Arduino Due [10] 
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1.2.6 Arduino Nano 33 BLE 

Arduino Nano 33 BLE (Obr. 1.8) je jednou z nových verzí klasického Arduino Nano. Deska je oproti 

původní verzi rozdílná především řídícím napětím 3,3 V a výkonnějšími komponenty. Na desce se 

nachází procesor architektury ARM s maximální frekvencí až 64 MHz. Pro bezdrátovou komunikaci je 

možné použít Bluetooth a hlavním připojovacím konektorem je zde Micro USB. Další novinkou je také 

devítiosý inerciální senzor, který je součástí desky (inerciální senzor obsahuje akcelerometr, gyroskop 

a magnetometr). [11] 

Rozložení pinů je totožné s původním Arduino Nano. Parametry Arduino Nano 33 BLE jsou v Tab. 

1.2. Deska se vyrábí také ve verzi Sense, kdy jsou k dispozici navíc senzory teploty, vlhkosti, tlaku, 

mikrofon, světelné čidlo, snímač barev a snímač gest. [11], [12] 

Za zmínku stojí také varianta Arduino Nano 33 IoT, která je Nano 33 BLE velmi podobná, ale zvládá 

navíc Wi-Fi konektivitu a je vhodná pro implementaci IoT (Internet of Things – internet věcí, což je síť 

zařízení, které jsou spolu schopny komunikovat). [13] 

 

Tab. 1.2 Parametry Arduino Nano 33 BLE [11] 

Mikrokontrolér nRF52840 

Provozní napětí 3,3V 

Vstupní napětí (limitní) 21 V 

Digitální I/O piny 14 (všechny PWM výstup) 

Analogové piny 8 

DC proud na I/O pin 15 mA 

Flash paměť 1 MB (nRF52840) 

SRAM 256 KB (nRF52840) 

Taktovací frekvence 64 MHz 

Délka 45 mm 

Šířka 18 mm 

Hmotnost 5 g 

 

 

Obr. 1.8 Arduino Nano 33 BLE [11] 

1.2.7 Arduino Portenta H7 

Arduino Portenta H7 (Obr. 1.9) patří do profesionální řady Arduino. Na desce se nachází dva 

procesory architektury ARM, které jsou schopny plnit úkoly paralelně. Primární procesor dosahuje 

taktovací frekvence až 480 MHz a sekundární 240 MHz. Pro příklad je možno na jednom mít spuštěný 

kód v MicroPythonu, na druhém klasický Arduino kód a zároveň mezi nimi komunikovat. Řešení je 

vhodné pro high-end (profesionální) průmyslové stroje, laboratorní vybavení, počítačové vidění, PLC 
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(programovatelný logický automat sloužící k automatizaci), řízení robotů apod. Deska také umožňuje 

připojení externího monitoru a vytvoření uživatelského prostředí. Hlavním konektorem je zde USB C 

a mimo jiné je k dispozici také Bluetooth a Wi-Fi. Pro připojení dalšího příslušenství slouží až 80 pinů. 

[14] 

 

Obr. 1.9 Arduino Portenta H7 [14] 

1.2.8 Klony  

Jelikož jsou všechna schémata i software Arduino open-source, existuje velké množství 

neoficiálních kopií neboli klonů. Z důvodu, že je název Arduino chráněn autorskými právy, většina nese 

pouze část názvu, a to -duino, Ardu- apod. [4] 

Cena klonů se častokrát pohybuje i ve zlomku ceny oficiálních řad. Klonů je velké množství, 

od těch méně precizních, až po ty preciznější. Některé se částečně vyrovnají oficiálním deskám 

Arduino, a to jak po výkonnostní stránce, tak i po vizuální, jak lze vidět na Obr. 1.10. Většinou ale platí, 

že mají klony sníženou kompatibilitu, menší odolnost a absenci podpory. Pro použití většiny klonů 

je nutno stáhnout speciální ovladače a na některé dokonce vypálit bootloader (jednoduchý systém, 

který se spustí po zapnutí) za pomocí jiné desky. 

 

 

Obr. 1.10 Srovnání Arduino Uno a jeho klon [8] 

 

Nejčastěji existují přesné klony konkrétních řad Arduino, ale nejsou výjimkou ani drobné vylepšení 

jako například výkonnější typ procesoru, Wi-Fi konektivita nebo Bluetooth slot apod. 

Jako příklady těchto klonů lze uvést ArduPilot, Seeduino a Rainbowduino. Některé z těchto 

společností si na klonech Arduino založily i vlastní vývojovou platformu. [4] 
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1.2.9 Srovnání parametrů desek Arduino 

V Tab. 1.3 lze vidět srovnání některých z dříve zmíněných desek Arduino. Jak je patrné, každá 

deska se zaměřuje na ty parametry, které se hodí pro její účel. 

 

Tab. 1.3 Srovnání jednotlivých desek Arduino [15] 

 Nano [6] Nano 33 BLE [11] Uno Rev3 [8] Mega 2560 [9] 

Mikrokontroler ATMega328 nRF52840 ATmega328P ATmega2560 

Provozní napětí 5 V 3,3 V 5 V 5 V 

Vstupní napětí 

(doporučené) 
7-12 V - 7-12 V 7-12 V 

Vstupní napětí 

(limitní) 
- 21 V 6-20 V 6-20 V 

Digitální I/O piny 
14 (z toho 6 

PWM výstup) 

14 (z toho 14 

PWM výstup) 

14 (z toho 6 

PWM výstup) 

54 (z toho 15 

PWM výstup) 

Analogové piny 8 8 6 16 

DC proud na I/O 

pin 
40 mA 15 mA 10 mA 20 mA 

Flash paměť 32 KB 1 MB 32 KB  256 KB 

SRAM 2 KB 256 KB 2 KB 8 KB 

Taktovací 

frekvence 
16 MHz 64 MHz 16 MHz 16 MHz 

Délka 45 mm 45 mm 68,6 mm 101,52 mm 

Šířka 18 mm 18 mm 53,4 mm 53,3 mm 

Hmotnost 7 g 5 g 25 g 37 g 

Cena 593 Kč 671 Kč 555 Kč 1 123 Kč 

 

1.3 Rozšiřující komponenty 

Samotné Arduino desky nemají pro uživatele téměř žádný přínos. Hlavní přidanou hodnotu tvoří 

propojení s různými rozšiřujícími komponenty. Mikrokontrolery se používají především k získávání 

informací z externích zařízení, které následně zpracují a výsledky pošlou na předem definovaný výstup. 

[3] 

Komponenty, které připojujeme k Arduinu mohou být vstupní, výstupní a vstupně výstupní. 

Typickými zástupci vstupních jsou například tlačítka, klávesnice, senzory, měřiče, teploměry, detektory 

a kamery. Mezi výstupní pak patří motory, drivery, LED moduly, displeje, ventily a reproduktory. 

Zástupcem vstupně výstupních komponent může být například čtečka SD karet, Ethernet modul, motor 

s enkodérem nebo různé ovládací panely. 

Obecně lze k Arduinu připojit téměř jakékoliv elektrotechnické součástky, avšak jednodušší 

a spolehlivější variantou je sáhnout po komponentách prodávaných přímo určených ke kombinaci 

s Arduinem. Základní příslušenství výrobců třetích stran je k dostání i pod záštitou Arduino, na jejich 

oficiálním e-shopu. Větší výběr za příznivější ceny pak lze nalézt na specializovaných e-shopech 

s elektronickými součástkami. 

Níže v této kapitole se nachází výběr některých z nejběžnějších příkladů rozšiřujících komponent. 
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1.3.1 Shieldy 

Základní desky Arduino častokrát nesplní všechny potřebné požadavky, proto jsou na trhu 

tzv. shieldy. Existuje velké množství druhů shieldů, mezi nejčastější patří WiFi Shield, Ethernet Shield, 

motor driver Shield, CNC Shield pro 3D tiskárny nebo třeba sensor Shield (Obr. 1.11). Shield obsahuje 

vše potřebné pro dané rozšíření, takže například pro zapojení motorů se už nemusí řešit jejich drivery, 

ale stačí je připojit přímo na shield.  

 

 

Obr. 1.11 Sensor Shield 

 

Při výběru shieldu se musí brát v potaz to, aby byl s danou deskou kompatibilní, pak už ho stačí 

jen nasunout do pinů oné desky. [4] 

Největší výhodou shieldů je tedy jednoduchost a úspora místa, dají se pomocí nich například 

i snadno realizovat edukační sady, protože výsledné zapojení zjednoduší a tím také zmenšují šanci 

někde udělat chybu. 

 

1.3.2 Senzory 

Senzory obecně slouží k získávání informací z reálného prostředí a následnému převodu do 

„jazyka“, který se může dále zpracovávat pomocí řídicích jednotek. Existuje velké množství veličin, 

které jsme schopni pomocí senzorů snímat. Ať už se jedná o vzdálenost, vlhkost, teplotu, elektrické 

napětí, magnetické pole, složení ovzduší nebo třeba sílu a tlak. [3] 

Využití senzorů má své velké zastoupení v servisní robotice. Díky senzorům jsou roboti schopni 

vnímat své okolí a následně na něj reagovat.  

Jedny z nejvíce používaných senzorů ve spojitosti s Arduino jsou měřiče vzdáleností a detektory 

překážek. 

 

a) Infračervený detektor překážek 

Jedná se o senzor, který se používá především pro detekci nedalekých objektů (do cca 10 cm) 

nebo pro rozlišení tmavé čáry na světlém pozadí a opačně. Detektory jsou citlivé na vlnové délky pod 

viditelným spektrem, nejčastěji s jedná o vlnové délky kolem 880 nm. [16] 
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Princip detektoru spočívá v tom, že se na něm nachází infračervená LED dioda a fototranzistor 

citlivý v IR (infračervené) oblasti nebo IR fotocitlivá dioda, jak lze vidět na Obr. 1.12. Tato kombinace 

zajišťuje detekci odraženého IR světla od překážky. [16] 

 

Obr. 1.12 Infračervený detektor překážek 

 

Nevýhoda těchto detektorů pro sledování překážek je ta, že množství odraženého IR světla je 

závislé na barvě a druhu povrchu. Tato nevýhoda je ale výhodou při odlišném využití, konkrétně pro 

sledování čáry. Sledování čáry se využívá například u line followerů, což jsou roboty určené ke sledování 

a jízdě po čáře. [16] 

 

b) Ultrazvukový měřič vzdálenosti  

Ultrazvukový měřič vzdálenosti (Obr. 1.13) se primárně používá pro měření vzdáleností zhruba 

od 3 cm až do 3 m. Dá se také využít pro detekce překážek na větší vzdálenosti než u infračerveného 

detektoru. Princip je založen na měření doby mezi vysláním akustického signálu, jeho odražením 

a přijetím. Kmitočet tohoto signálu je 40 kHz. [16] 

Hlavní výhodou těchto měřičů je to, že lze dosáhnout relativně vysoké přesnosti i bez vysokých 

nároků na vyhodnocovací elektroniku. Mezi nevýhody patří omezená vzdálenost měření a nemožnost 

přesně detekovat překážku v rámci její úhlové pozice vůči měřiči. Dále pak například možnost rušení 

dalším ultrazvukovým zařízením a nutnost mít pro přesné měření měřený předmět co nejvíce kolmo 

k senzoru. [16] 

 

Obr. 1.13 Ultrazvukový měřič vzdálenosti 

1.3.3 Pohonné jednotky  

Velmi důležitou součástí pro vznik většiny projektů, zvláště těch robotických, jsou pohony. Pohony 

zajišťují, že se mohou jednotlivé části hýbat. Dají se používat jak pro pohyb v daném prostředí, 

například pomocí kol, nohou, pásů, tak i pro nastavení senzorů do požadované polohy, interakci s prvky 

domácnosti atd. Mezi nejčastěji používanými pohony ve spojení s Arduinem jsou stejnosměrné motory 

(DC motory) většinou v kombinaci s převodovkou, modelářská serva nebo krokové motory. 
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V dnešní době zažívají velkou popularitu také bezkartáčové stejnosměrné motory (brushless DC). 

Tento typ motorů dosahuje výborné účinnosti a vysokého kroutícího momentu v poměru k otáčkám. 

Jedná se ale o řešení spíše do náročnější sféry a pro většinu projektů tvořených v rámci Arduina by to 

byla zbytečná investice. 

  

a) Stejnosměrný motor 

Asi nejvíc zastoupeným pohonem je stejnosměrný motor. Tyto motory mají velkou popularitu 

především díky svému skvělému poměru cena – výkon. Nachází se na nich dva elektrické kontakty. 

Po připojení jmenovitého napětí na tyto kontakty se motor roztočí a otáčky se ustálí na jmenovité 

hodnotě. U mobilní robotiky je často požadavek na vyšší kroutící moment a nižší otáčky, což je úplný 

opak vlastností stejnosměrného motoru. Tento problém se řeší převodovkou, která je obvykle součástí 

tohoto typu motoru (Obr. 1.14). U stejnosměrného motoru lze změnou polarity měnit směr otáčení 

a změnou napětí pak otáčky. Pro řízení změn polarity se používá například H-můstek. [16] 

 

Obr. 1.14 Stejnosměrný motor s převodovkou 

 

b) Modelářské servo 

Dalším zástupcem jsou modelářská serva (Obr. 1.15), které se používají především pro projekty 

s nízkými nároky. Takové servo obsahuje stejnosměrný motor, převodovku a potenciometr, použitý 

jako senzor úhlu natočení pro regulování polohy hřídele. Tato serva mají často pevný úhel natočení 

±90° (popř. ±180°), kdy poloha výstupní hřídele v tomto natočení bývá aretována na převodovce. [16] 

Mezi hlavní výhody patří nízká pořizovací cena, ucházející výstupní kroutící momenty a snadné 

programování. Nevýhodou může být především drobné kmitání, když se motor snaží udržet 

v požadované poloze. 

 

Obr. 1.15 Modelářské servo 
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1.3.4 Řídicí jednotky 

Některé typy pohonů potřebují buď pro svoje fungování nebo řízení ještě další součástku a tou je 

driver. Driver slouží například pro ovládání směru a rychlosti otáčení. Častým řešením driverů je 

elektronický obvod H-můstek v podobě integrované součástky. [3] 

Řídicí jednotky mohou být i daleko sofistikovanější, kdy řídicí jednotka zajišťuje i měření proudu, 

napětí nebo snímá úhlové natočení apod.  

 

a) H-můstek 

H-můstek je obecně elektronický obvod sloužící ke změně směru otáčení stejnosměrného 

motoru. Díky kombinacím spínání tohoto obvodu dochází k různým stavům, jako je změna směru 

otáčení, brždění či volnoběh. Výhodou je možnost ovládání motorů požadujících vyšší napětí, než je 

ovládací napětí. Řízení otáček pak většinou probíhá pomocí PWM. [3] 

H-můstky se ale vyrábějí také přímo jako komponenty, díky kterým je výrazně ušetřeno místo, čas 

a finance. Dalším benefitem je daleko menší šance na chyby. Na Obr. 1.16 lze vidět H-můstek určený 

k řízení dvou stejnosměrných motorů. [3]  

 

Obr. 1.16 H-můstek 

1.4 Programovací prostředí Arduino IDE 

Arduino umožňuje použití programovacích jazyků C a C++. Nejvíce uživatelsky přívětivá varianta 

je knihovna C++ nazvaná Wiring. Díky své komplexnosti bývá často označována za samostatný 

programovací jazyk a je nejvíce používaná i v dokumentaci k Arduinu. [4] 

Při vytváření programu se používá tzv. IDE, což je integrované vývojové prostředí (Integrated 

Development Environment). Slouží k psaní kódu, kompilaci (převod kódu do binární podoby – 0 a 1), 

ladění, diagnostice apod. Pro programování Arduina lze použít například Microsoft Visual studio, ale 

drtivá většina uživatelů používá software z dílny Arduino, což je Arduino IDE. [3] 

Arduino IDE lze zdarma stáhnout ze stránek Arduino. Jedná se o open-source vývojové prostředí 

vytvořené v jazyce Java, které je v aktuální verzi 1.8.13. [17] 

Hlavní výhodou Arduino IDE je jeho jednoduchost a také, že se jedná o out-of-the-box (funkční 

ihned po vybalení/zapnutí) řešení. Většina ostatních IDE navíc potřebuje samotné Arduino IDE, aby 

vůbec mohla do Arduino desky kód nahrát. Hlavním faktorem při rozhodování, které IDE použít, mohou 

být osobní preference, uživatelské prostředí, popřípadě znalost již zmiňovaného Visual Studia, Atmel 

Studia a dalších. [3] 
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1.4.1 Prostředí 

Prostředí Arduino IDE je velmi jednoduché a intuitivní. Jeho hlavní oddíly jsou znázorněny na Obr. 

1.17. Výhodou je, že prostřední je kompletně přeloženo do českého jazyka. 

 

 

Obr. 1.17 Prostředí Arduino IDE 

 

V horní části programu se nachází hlavní nabídka, její záložky slouží z většiny k základním 

zvyklostem programů jako ukládání, nahrávání, určení programované desky, zvolení aktivního USB 

portu či nalezení nápovědy. Další užitečnou funkcí nacházející se v hlavní záložkách hlavní nabídky je 

možnost načtení už předem řešených úloh. 

Tyto úlohy jsou skvělé pro učení, jelikož mají detailně popsaný celý postup, včetně slovního 

popisu, co a jak zapojit. Demonstraci takové úlohy lze vidět na Obr. 1.18, kde je ukázka úlohy blikání 

LED diody. Druhou možností využití těchto řešených úloh je jejich použití ve vlastních projektech, kde 

si je uživatel může upravit podle svých potřeb a ušetřit tím čas. Nachází se tu příklady od triviálních 

programů blikání s LED až po sofistikovanější příklady ovládání robotu. [3] 

Pod hlavní nabídkou lze vidět panel nástrojů, kde se nachází tlačítka pro ověření kódu, nahrání 

kódu do desky, vytvoření nového kódu, otevření a uložení. Napravo od něj je pak možnost zobrazit 

sériový monitor, který slouží pro zobrazení požadovaných parametrů z programované jednotky 

v reálném čase.  

Následuje největší část pracovní plochy, a to je místo pro psaní samotného kódu. Poslední část 

potom tvoří informační panel na výpis stavu kompilace, nahrávání kódu do paměti apod.  
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Obr. 1.18 Ukázka kódu příkladu Blink [18] 

 

1.4.2 Zpracování kódu 

Jelikož mikrokontroler a programátor používají jiný typ kódu, musí se kód vytvořený 

programátorem zkompilovat, aby v mikrokontroleru fungoval. V případě Arduina se pro tuto kompilaci 

používá kompilátor avr-gcc od společnosti Atmel. Po transformaci se vytvoří soubor s příponou HEX, 

obsahující informace v požadovaném formátu. Přes Arduino IDE se pak tento soubor snadno například 

pomocí USB nahraje do paměti připojené desky. Kód se pak spustí při zapnutí zařízení, po dokončení 

bootovacího procesu. [3] 

 

1.4.3 Tvorba kódu 

Pokud je vytvořen nový soubor, automaticky obsahuje dva bloky. Těmito bloky jsou „void setup 

()“ a „void loop ()“, jak je vidět na Obr. 1.17. Mezi složené závorky nacházející se za první funkcí „void 

setup ()“ se píše kód, který se provede jen jednou, a to na začátku programu. Složené závorky za druhou 

funkcí „void loop ()“ slouží pro zapsání kódu, který se opakuje až do odpojení napájení, resetu nebo 

nahrání nového kódu. Tyto dvě funkce jsou povinnou součástí každého programu pro desky Arduino. 

[4] 

Při programování jsou vždy určeny operátory, za kterými program ignoruje text a slouží 

pro poznámky uživatele. V případě programování Arduino pro tyto účely slouží dvojité lomítko (// 

„poznámka“). Pokud chce mít uživatel poznámku na více řádcích, použije se na začátku kombinace 

lomítka a hvězdičky a na konci se uzavře pomocí těchto znaků v opačném pořadí (/* „poznámka“ */). 

Vše ostatní, co se týká tvorby kódu už se liší dle řešené úlohy. Pro demonstraci základních zvyklostí 

bude rozebrán jeden z řešených příkladů dostupných v Arduino IDE, a to konkrétně stmívání LED diody 

(Obr. 1.19). 



25 
 

 

Obr. 1.19 Řešená úloha – stmívání LED diody [19] 

 

V první části kódu se definují proměnné pro konkrétní hodnoty. Příkaz „int“ udává datový typ, 

v tomto konkrétním příkladě se jedná o integer, což je u desek s procesory Atmega číslo od -32 768 

do 32 767. Jinými datovými typy jsou například byte, long a float. Dalším slovem se libovolně označuje 

proměnná (led, brightness, fadeAmount) a v případě použití rovnítka je jí přiřazena konkrétní hodnota. 

[4] 

Ve funkci „void setup ()“ se nachází příkaz pinMode. Tento příkaz slouží k nastavení pinu 

a označení, zda je vstupní nebo výstupní. V tomto konkrétním případě  je jím označen pin, na kterém 

se nachází LED.  

Následuje funkce „void loop ()“. V její části se nachází příkaz analogWrite. Slouží k ovládání 

výstupu. V příkladu řešené úlohy se jedná o analogový výstup, takže jeho parametry jsou číslo pinu 

a hodnota, v rozsahu od 0 do 255. Podobným příkazem je digitalWrite, který plní stejnou funkci, akorát 

pro digitální výstup. Jeho parametry jsou číslo pinu a hodnota ve tvaru LOW a HIGH.  [4] 

V další části kódu se nachází jednoduchá matematická operace s proměnnými. Proměnné se dají 

jednoduše sčítat, odčítat, násobit, dělit apod. 

Předposlední část tvoří funkce „if“. Tato funkce slouží k vytvoření podmínek. V případě nutnosti 

podmínku ještě rozšířit o další možnosti, se použije příkaz „else if“. Pro určení toho, co se provede, 

když podmínky nebudou splněny se používá příkaz „else“.  

Kód uzavírá funkce „delay“, která nám vytváří požadované zpoždění. Do závorky se píše hodnota 

zpoždění v ms. 

Mezi základní příkazy, které se neobjevily v ukázkovém kódu patří ještě digitalRead a analogRead. 

Tyto funkce slouží ke čtení konkrétních hodnot na pinech (digitálních nebo analogových).  
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Dalšími funkcemi jsou pak cykly, sériová komunikace, matematické funkce atd. Jednou 

z pokročilejších možností při tvorbě kódu je použití knihoven. Arduino IDE už v základu obsahuje 

několik knihoven, které obsahují funkce pro práci na různorodých projektech. Jejich úlohou může být 

například ošetření práce s rozšiřujícími komponentami nebo manipulace s daty. Knihovna se zahrne 

na začátku kódu pomocí „#include“ a následně už uživatel může používat funkce definované 

v knihovně. Mezi knihovnami lze nalézt například Ethernet, Servo, SD, Stepper nebo třeba WiFi. 

Základní knihovny lze snadno rozšířit, a to buď o vlastní, nebo o některé z velkého množství 

dostupného na internetu. [3] 

1.5 Roboty na platformě Arduino 

Díky jednoduchosti a nízké odezvě je Arduino častokrát využíváno pro tvorbu robotů především 

pro edukační a hobby účely. Další výhodou je dostupnost nepřeberného množství projektů a inspirací 

na různých fórech. 

 

1.5.1 Komerčně dostupné robotické sady 

V této podkapitole budou zmíněny a rozebrány některé z robotů na platformě Arduino, které jsou 

dostupné na internetu. Jedná se většinou o vzdělávací sady, popřípadě roboty do robotických soutěží. 

 

a) mBot Ranger 

Prvním příkladem komerčně prodávaného robota je mBot Ranger od značky Makeblock. Jedná se 

o robota, který v základu nabízí tři varianty složení, jak je vidět na Obr. 1.20. První variantou je off-road 

robot tank, druhou tříkolka a třetí balanční dvoukolka. Výhodou je jednoduché skládání bez nutnosti 

pájení. [20] 

   

Obr. 1.20 mBot Ranger [20] 

 

Robot je založen na desce Arduino Mega 2560 a nabízí možnost programování buď v Arduino IDE 

nebo ve vlastním grafickém prostředí mBlock, založeném na programovacím jazyku Scratch. Aplikace 

mBlock funguje také na mobilu nebo tabletu. Komunikace s robotem probíhá přes Bluetooth. [20] 

Pro napájení se používá šest tužkových baterií typu AA. Robot obsahuje světelný senzor, 

ultrazvukový měřič vzdálenosti, infračervené senzory pro sledování čáry, gyroskop, teploměr, zvukový 

senzor a piezo bzučák.  Pohyb robotu obstarávají dva motory s 400 ot/min a enkodérem. Pro další 

možné rozšíření je volných deset konektorů. [20] 

K dispozici jsou k robotu také online kurzy zdarma, pro jednoduché pochopení problematiky 

programování. [20] 
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b) LAFVIN chytré robotické vozítko 

Dalším příkladem je jeden z nejčastějších konceptů robotického kitu (sady) pro platformu 

Arduino. Konkrétně se jedná o řešení od společnosti Lafvin (Obr. 1.21). Robot se skládá z dvou desek 

z akrylátu, které jsou navzájem spojeny distančními sloupky. [21] 

 

Obr. 1.21 LAFVIN robotické auto [21] 

 

Primárními funkcemi robotu jsou sledování čáry a vyhýbání se překážkám. Kit je ale velmi 

otevřený a nabízí jednoduchou možnost rozšíření. [21] 

V sadě se nachází senzory pro sledování čáry, ultrazvukový měřič vzdálenosti, servo motor 

pro otáčení ultrazvukového měřiče, motory pro pohyb, LCD displej, Bluetooth modul ale také například 

infračervený přijímač a ovladač, pro alternativní možnost bezdrátového ovládání. [21] 

Robot funguje na klonu Arduino Uno v kombinaci se sensor Shieldem. Nechybí ani H-můstek 

pro ovládání motorů. Pro napájení slouží dvě baterie typu Li-Ion. Součástí je také výukové CD obsahující 

schémata, zdrojový kód a postup montáže. [21] 

 

c) Tinkerkit Braccio 

Tinkerkit Braccio (Obr. 1.22) je pětiosé robotické rameno. Umožňuje různé varianty poskládání. 

Efektor (uchopovací část) se může vyměnit například za kameru, solární panel pro sledování slunce 

nebo telefon. [22] 

 

Obr. 1.22 Tinkerkit Braccio [22] 
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O pohyb se stará 6 servo motorů. V kitu se nachází Braccio Shield. Na desce shieldu se nachází 

4 x TWI rozhraní pro komunikaci s dalšími jednotkami. [22] 

Robotická ruka je kompatibilní s deskami Arduino Uno, Uno SMD, Uno WiFi, Due, Mega 2560, 

Ethernet, Leonardo, Leonardo ETH, M0, M0 Pro a Yun. V případě propojení s deskami podporujícími 

bezdrátové ovládání, je možné rameno ovládat pomocí počítače nebo smartphonu. [22] 

Maximální dovolená hmotnost objektu manipulace je 150 g při vzdálenosti 32 cm. [22] 

 

d) M1 Mini Sumo Robot  

Jedná se o robotický kit určený pro soutěže robot sumo. Robot sumo soutěže spočívají 

ve vytlačení protivníkova robotu z kruhu. 

Disponuje kovovou konstrukcí, jak je patrné z Obr. 1.23. Na robotu se nachází 3 senzory pro 

detekci protivníkova robotu a dva pro sledování čáry, aby se robot držel uvnitř kruhu. Robot je založen 

na Arduino Nano. O pohyb se starají dva DC převodované motory s rychlostí otáčení 750 ot/min. 

Pro napájení je použita 450 mAh LiPo baterie. [23] 

 

Obr. 1.23 M1 Mini Sumo Robot [23] 

 

Pro zajištění potřebné trakce jsou pro translaci mezi rotačním a lineárním pohybem použita kola 

se silikonovými pneumatikami. Podebrání protivníka zajišťuje kovová čepel na přední straně robotu.  

 

1.5.2 Projekty vytvářené v rámci komunity 

Tato podkapitola se zabývá ukázkami robotů, které vytvořili uživatelé komunity Arduino. Jedná se 

o projekty akademických prací, úlohy pro demonstraci možností (robotiky, platformy Arduino, 

elektroniky), roboty ulehčující práci nebo roboty vytvořené za účelem zábavy. 

 

a) Robotické rameno s Mecanum koly 

Robot byl vytvořen za účelem tutoriálu. Jedná se o spojení předchozích projektů autora, a to 

konkrétně o robotický podvozek s Mecanum koly (umožňují pohyb všemi směry, tedy například 

i rovnoběžně s osou otáčení) a robotické rameno. Ovládání je řešeno pomocí smartphonu a na míru 

vytvořené aplikace. Řešení robotu je na Obr. 1.24. [24] 
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Obr. 1.24 Robotické rameno s Mecanum koly [24] 

 

Robot je schopný zaznamenávat pohyby a následně je opakovat. V aplikaci se tedy nachází 

rozhraní pro ovládání podvozku, ramene a zaznamenávání pohybů jednotlivých motorů. Aplikace pro 

smartphone byla vytvořena pomocí online aplikace MIT App Inventor. [24] 

Pohyb podvozku zajišťují čtyři krokové motory NEMA17 a o pohyb ramene se stará celkem šest 

servo motorů. Jako řídicí jednotka bylo použito Arduino Mega 2560. Konstrukční části robotu včetně 

většiny částí Mecanum kol byly vytištěny na 3D tiskárně. [24] 

 

b) Robot sportovec 

Robot sportovec byl zkonstruován v rámci řešení bakalářské práce. Jedná se o dvounohý kráčející 

robot.  

Konstrukce robota je vytištěna na 3D tiskárně z materiálů PETG a ABS. Robot řídí jednotky 

v zapojení Master/Slave (druh komunikace mezi zařízeními, kdy jedno zařízení řídí další). Zařízení 

master je Raspberry Pi 3 model B. Jelikož je na tomto mikropočítači spuštěn operační systém, nebylo 

by vhodné zároveň jím řídit servo motory pomocí PWM. Proto je k Raspberry připojeno v režimu Slave 

několik mikrokontrolerů Arduino Pro Mini, které se starají o řízení motorů apod. [25] 

Pro napájení robotu slouží čtyři Li-Ion baterie. Na robotu se nachází váhové senzory pro získávání 

informací o stabilitě robota a ultrazvukové měřiče pro sledování překážek. O pohyb se stará 26 servo 

motorů. [25] 

 

Obr. 1.25 Robot sportovec [25] 
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c) Robot sledující objekty 

Jedná o robota (Obr. 1.26) vytvořeného také v rámci tutoriálu. Je schopen sledovat objekty, které 

uživatel robotu (respektive vizuálnímu senzoru) ukáže a potvrdí tlačítkem. Za objekty se dokáže otáčet 

a při jejich oddálení je i následovat. [26] 

Hlavní řídicí jednotkou je Arduino Pro Mini a další nezbytnou komponentou je vizuální senzor 

HuskyLens. Senzor funguje na základě AI (umělá inteligence), takže dokáže rozeznávat objekty, tvary, 

nebo například i tváře a následně je sledovat a dávat řídicí jednotce informace o jejich změně. Součástí 

senzoru je i dvou palcový IPS displej. Pro jednodušší programování je k dispozici knihovna přímo pro 

Arduino IDE.  

Pohyb zajišťuje pásový podvozek, jehož součástí jsou také dva DC motory a o napájení všech 

komponent se stará baterie typu Li-Pol. [26], [27] 

 

 

Obr. 1.26 Robot sledující objekty [26] 

 

1.6 Srovnání s ostatními vývojovými platformami 

Arduino není jediná dostupná vývojová platforma. V dnešní době existuje velké množství 

známých či méně známých alternativních platforem.  

Velká část těchto platforem nějakým způsobem vychází z Arduina. Proto pro účel srovnání byly 

vybrány varianty, které jsou unikátní a oproti Arduino přináší nové funkcionality a rozdílné řešení 

problémů. Některé z vybraných platforem se nespecializují pouze na mikrokontrolery určené 

především k programování elektronických součástek, ale mají v nabídce také mikropočítače vhodné 

například pro vytváření vlastních uživatelských prostředí, popřípadě počítačových programů. 

Konkrétními platformami vybranými pro účel srovnání jsou Arduino, Raspberry Pi, BBC micro:bit, 

Lego Mindstorms a Espressif.  
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1.6.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi (Obr. 1.27) je mikropočítač, který se vyznačuje kompaktními rozměry a možností 

připojit klávesnici, myš, monitor či USB disk. Původním důvodem vzniku byla podpora výuky 

informatiky a řízení pomocí počítače, především v rozvojových zemích. Vznik se datuje k roku 2012.  

[3], [28] 

 

Obr. 1.27 Raspberry Pi 4 Model B [29] 

 

Aktuálně je hlavní řada dostupná ve verzi 4, která existuje také jako varianta implementovaná 

v klávesnici (Raspberry Pi 400). Na desce se nachází 1,5 GHz procesor ARM Cortex-A72, který používá 

architekturu instrukční sady ARM. [30] 

Volba operačního systému na Raspberry Pi je na uživateli, většinou se však volí pro základní 

aplikace Raspberry Pi OS a pro pokročilejší Linux. Není však úplně neobvyklé použití Windows, který 

ovšem nedosahuje tak dobré optimalizace. 

Pro programování Raspberry se nejčastěji používá programovací jazyk Python, popřípadě je 

možné použít například Scratch. 

Za zmínku stojí také nová deska Raspberry Pi Pico (Obr. 1.28), což je mikrokontroler přímo 

konkurující Arduino Nano. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří malé rozměry a nízká cena. Jelikož je deska 

vydaná oficiálně v roce 2021, dosahuje na svoji cenu vysokého výkonu a kvalitního zpracování 

komponent. Raspberry Pi Pico podporuje programovací jazyky C/C++ a MicroPython. [31] 

 

 

Obr. 1.28 Raspberry Pi Pico [31] 
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1.6.2 BBC micro:bit 

BBC micro:bit je otevřená platforma založená na procesoru architektury ARM. Hlavním účelem 

vzniku platformy je seznámení s tím, jak dohromady spolupracuje software a hardware. Aktuální verze 

desky je BBC micro:bit V2 (Obr. 1.29), jejím jádrem je procesor ARM Cortex-M4. [32] 

 

Obr. 1.29 BBC micro:bit V2 [33] 

 

Deska je jednoduše programovatelný mikropočítač, který lze využít od programování 

jednoduchých komponent po vytvoření komplexnějších her. [34] 

Platforma je vhodná, jak pro úplné začátečníky, tak i pro středně pokročilé uživatele. Pro tvorbu 

programů lze uplatnit jednoduchého grafického programování v okně webového prohlížeče, ale také 

programovací jazyky jako je Javascript, microPython nebo C++. Pro komunikaci s počítačem slouží 

Micro USB konektor nebo Bluetooth. [34] 

V základu nabízí micro:bit pouze několik I/O konektorů, ale v případě použití rozšiřujícího modulu 

dosáhneme vyvedení všech 19 I/O pinů. Jedná se o open-source platformu, takže je k dispozici 

kompletní dokumentace elektroniky, mechaniky a software. [34] 

Jednou z hlavních výhod BBC micro:bit, konkrétně verze V2 je velké množství modulů dostupných 

přímo na desce. Těmito moduly jsou matice LED, reproduktor, mikrofon, dotykový senzor, tlačítka, 

akcelometr a kompas. Díky tomuto vybavení stačí pouze samotná deska k velkému množství různých 

aplikací a úloh. [33], [34] 

 

1.6.3 Lego Mindstorms 

Lego Mindstorms je softwarové a hardwarové řešení od společnosti Lego. Slouží ke tvorbě robotů 

za použití stavebnic Lego. Jedná se o oblíbenou platformu především pro vzdělávací účely, hlavně díky 

své jednoduchosti a velkému množství příslušenství. Své uplatnění najde také v robotických soutěžích, 

díky jednoduché možnosti sjednotit podmínky a definovat pravidla soutěže. [35] 

První zmínky o spolupráci, která směřovala ke vzniku Lego Mindstorms, mezi skupinou Lego 

a Massachusetts Institute of Technology (MIT) se datují až do roku 1985. Lego Mindstorms 1.0 byl 

vydán v září 1998. Hlavní myšlenkou vzniku bylo umožnit dětem pomocí programovacího jazyku 

ovládat roboty vlastní konstrukce postavených z Lego kostek, díky připojení k počítači. [35] 

Nejdůležitější součástí každé sady Lego Mindstorms je programovatelná kostka (řídicí jednotka) 

v aktuální verzi EV3 (Obr. 1.30), která slouží k řízení velkého množství originálního příslušenství. 

Veškeré příslušenství je kompatibilní s kostkami Lego. Příklady příslušenství jsou optické, gyroskopické, 
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ultrazvukové, dotykové senzory nebo například DC a servo motory. Pro programování se dá použít 

software přímo od společnosti Lego nebo je možnost využití velkého množství programovacích 

software třetích stran založených na C++, Python, Java apod. [35], [36] 

 

 

Obr. 1.30 Programovatelná řidící kostka EV3 [37] 

 

1.6.4 Espressif Systems 

Jedná se o společnost zaměřující se na využívání bezdrátové technologie a implementace AIoT 

(Artificial Intelligence of Things – umělá inteligence věcí, což je IoT s prvky umělé inteligence). Vytvořili 

řadu populárních mikrokontrolerů ESP8266, ESP32, ESP32-S a ESP32-C. Na to se váže velké množství 

open-source software společnosti. [38] 

ESP32 (Obr. 1.31) je nízkonákladový systém s nízkou spotřebou energie. Je to mikrokontroler 

s integrovanou Wi-Fi a Bluetooth. Zařízení má miniaturní rozměry a je velmi odolné, proto je vhodné 

i do průmyslového prostředí s teplotou v rozmezí od -40 °C do +125 °C.  ESP32 je navrženo pro mobilní 

zařízení, nositelnou elektroniku a implementaci IoT, popřípadě AIoT. Na zařízení se nachází integrované 

spínače antény, výkonový zesilovač, nízko šumový přijímací zesilovač, filtry, moduly pro správu 

napájení apod. [39], [40] 

 

Obr. 1.31 ESP32-S [41] 
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1.6.5 Srovnání  

Tato podkapitola se zabývá srovnáním jednotlivých platforem a jejich řešení dané problematiky. 

Porovnává se tedy Arduino, Raspberry Pi, BBC micro:bit, Lego Mindstorms a Espressif.  

Každá z platforem se snaží mířit na jinou skupinu uživatelů. Cílové skupiny se častokrát překrývají, 

takže téměř každý uživatel má možnost výběru. Základní výhody a nevýhody srovnávaných platforem 

se nachází v Tab. 1.4 Tyto výhody a nevýhody budou následně podrobněji rozebrány dále v této 

kapitole. 

 

Tab. 1.4 Srovnání platforem 

 Výhody Nevýhody 

Arduino 
Velká komunita – podpora, tutoriály 

Široká nabídka typů desek 

Cena oficiálních desek 

Zastaralost hardware 

BBC micro:bit 

Možnost grafického programování 
Velké množství úloh pouze s deskou 
Přijatelná cena vzhledem k výbavě 

Složité připojování většího 

množství rozšiřujících komponent 

Lego Mindstorms 

Snadné tvoření konstrukcí a připojování 
příslušenství díky kompatibilitě se 
stavebnicí Lego 
Možnost programování ve velkém 
množství software 

Vysoká cena řídicí jednotky i 

příslušenství 

Raspberry Pi 
Perfektní poměr cena výkon 

Komunita, podpora 

Absence univerzálního kontroleru 

přímo pro IoT 

Espressif 

Zvýšená odolnost vůči působení 
prostředí 

Kvalitní provedení s množstvím 

rozšiřujících komponent 

Nižší míra podpory pro začínající 

a méně pokročilé uživatele 

 

Obecně by se dalo říct, že pro uživatele bez jakékoliv znalosti problematiky programování jsou 

nejlepší platformy Lego Mindstorms, BBC micro:bit a Arduino. Každá z platforem nabízí různé klady 

a zápory pro takového uživatele.  

Lego Mindstorms má největší výhodu v jednoduchosti tvořit konstrukce, kvůli kompatibilitě 

s kostkami Lego a také přímočarosti zapojování příslušenství (motory, senzory apod.). Další výhodou je 

možnost programování v mnoha programovacích softwarech, to znamená programování pomocí 

textových programovacích jazyků i grafické. Největší nevýhoda Lego Mindstorms je ale vysoká 

pořizovací cena a také cena příslušenství.  

BBC micro:bit oproti tomu nabízí širokou škálu demonstračních úloh jen za pomoci základní desky 

bez nutnosti použití dalších komponent a zapojování či pájení. Pro BBC micro:bit hraje i příznivá cena 

vzhledem k výbavě a možnost programování v grafických, i negrafických softwarech. Nevýhodou ale 

může být nutnost dalšího příslušenství při připojení více jak tří dalších komponent.  

Arduino těží nejvíce z obrovského množství veřejně dostupných projektů, tutoriálů, obří komunity 

a velmi snadného připojení širokého spektra rozšiřujících komponent. Nevýhodou je zase vyšší 

pořizovací cena originální řady vzhledem k zastaralosti hardware a větší omezení ohledně 

programovacího software a jazyka.  
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Pro pokročilé uživatele přichází v úvahu Raspberry Pi, některá z výkonnějších řad Arduino a také 

jedna z verzí ESP32 od společnosti Espressif. Tady už hraje roli především osobní preference.  

Obecně by se dalo říct, že Raspberry získává body za nízkou pořizovací cenu vzhledem 

k vybavenosti. Dále pak lze v nabídce Raspberry najít i velmi výkonné mikropočítače. V neposlední řadě 

je výhodou, že kolem Raspberry se za dobu jeho existence vytvořila také velká komunita podobně jako 

u Arduino. Nevýhodou by pro některé uživatele mohla být absence mikrokontroleru, který umí 

komunikaci pomocí bezdrátových technologií, například pro jednoduchou implementaci do IoT.  

Pro Arduino hraje obrovská podpora komunity a množství řešených projektů při řešení problémů, 

výkonnější desky jsou však daleko dražší než desky ostatních společností. Mezi výhody lze pak počítat 

také extrémně širokou nabídku mikrokontrolerů.  

ESP32 potom dosahují na svou cenu vysokého výkonu, zvýšené odolnosti vůči vlivům prostředí 

a hlavní výhodou je i možnost bezdrátového ovládání a zapojení do IoT. Nevýhodou je však nízká 

podpora a menší množství řešených projektů oproti Raspberry a Arduino. 

 

Srovnání konkrétních desek 

Srovnání některých parametrů konkrétních desek jednotlivých platforem se nachází v Tab. 1.5. 

 

Tab. 1.5 Srovnání desek [15] 

Deska 
Mikrokontroler / 

mikročip / procesor 

Taktovací 

frekvence 

GPIO 

piny/PWM 

Flash 

paměť 

SRAM / 

RAM 
Cena 

Arduino Uno [8] ATmega328P 16 MHz 20/5 32 KB 2 KB 555 Kč 

Arduino Nano 33 BLE [11] nRF52840 64 MHz 22/22 1 MB 256 KB 671 Kč 

Arduino Portenta H7 [14] 
ARM Cortex-

M7+M4 
480 MHz 80/80 16 MB 8 MB 2 964 Kč 

Raspberry Pi Pico [31] Arm Cortex-M0 133 MHz 26/16 2 MB 264 KB 109 Kč 

Raspberry Pi 4 B [42] 
Broadcom 

BCM2711 
1,5 GHz 40 - 2-8 GB 

1 059 – 

2 149 Kč 

BBC micro:bit V2 [33] ARM Cortex-M4 64 MHz 19/19 512 KB 128 KB 499 Kč 

Lego EV3 [36], [37] TI Sitara AM1808 300 MHz - 16 MB 64 MB 5 499 Kč 

ESP-32S [41] ESP-WROOM-32 240 MHz 32/32 16 MB 512 KB 229 Kč 

 

Jak z tabulky vyplývá, jednotlivé desky se častokrát parametry velmi liší, což přímo nevypovídá 

o jejich kvalitě. Při výběru záleží především na osobní preferenci uživatele. 

Všechny ze srovnávaných desek navíc nemají stejný účel využití. V některých případech se jedná 

o mikrokontrolery určené primárně k ovládání, získávání a zpracování dat. Jiné desky pak můžou sloužit 

pro vytvoření vlastního uživatelského rozhraní apod. Některé z platforem vznikly čistě pro edukační 

účely, jiné pro rozšíření IoT. 

Vesměs se nedá určit, která platforma je nejlepší nebo nejhorší. Každá ze srovnávaných platforem 

poskytuje něco navíc, především pro svoji cílovou skupinu. V praxi se často tyto platformy i kombinují 

pro dosažení nejlepšího požadovaného výsledku. 
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2 POŽADAVKY KLADENÉ NA NAVRHOVANÝ MOBILNÍ SERVISNÍ 

ROBOT 

Konstrukce robota se odvíjí od zvolené robotické soutěže. Pro účely výběru byl okruh soutěží 

zúžen na robotické soutěže konající se v České republice. Jako nejvhodnější robotická soutěž byl 

shledán Robotický den v Praze. To především z důvodu jasných pravidel soutěží, kvalitní dokumentace 

předchozích ročníků a celkové přehlednosti potřebných informací.  

Soutěž měla dovolovat primárně použití Arduino. Jako nejlepší varianta byla shledána soutěž 

s názvem Line follower, především díky poměrně otevřeným pravidlům, ale také osobní preferenci 

autora.  

2.1 Popis soutěže – Line follower 

Jedná se o soutěž, kdy má robot za úkol projet co nejrychleji soutěžní trať. Trať není předem 

přesně definovaná a můžou se na ní nacházet překážky a přerušení. [43] 

Výsledné pořadí vychází z času, který robot potřeboval pro projetí trati. Čas se měří od signálu 

rozhodčího ke startu do té doby, než přední část robota překoná cílovou čáru. Při ztracení čáry se musí 

robot vrátit na trať tak, aby si cestu nezkrátil. Při přesáhnutí limitu 3 minut nebo při opuštění hřiště, 

rozhodčí jízdu ukončí. [43] 

Robot nesmí být nebezpečný nebo nadmíru obtěžující pro ostatní soutěžící a diváky. Musí být 

autonomní. Při závodě není povoleno spojení s externími zařízeními. Po odstartování se nesmí nikdo 

robota dotýkat nebo zasahovat do jeho jízdy až do doby, kdy to rozhodčí povolí. Na horní straně robota 

se musí nacházet nouzový vypínač, pro vypnutí všech pohonů robota. Vypínač musí být dostatečně 

velký a výrazný. Na horní straně musí být volné místo na umístění nálepky 100 x 70 mm pro označení. 

Maximální dovolené rozměry jsou 320 (š) x 320 (v) mm, s tím že délka není omezena. Doporučená 

výška je více než 40 mm. [43] 

Hřiště je bílé, dráha je vyznačená černou čárou o šířce 15 mm. Trať nemá křižovatky, ale může se 

rozdvojovat a spojovat (robot může jet libovolnou cestou). Čára může být ukončena smyčkou, která 

robota otočí ke startu. Startovní a cílová čára jsou vyznačeny kolmými značkami vzdálenými 50 mm 

od čáry. Vzdálenost čáry od okraje je minimálně 150 mm a zatáčky mají minimální průměr 100 mm. 

[43] 

Na trati se můžou nacházet překážky s rozměry alespoň 60 (š) x 80 (v) x 20 (d) mm a hmotností 

alespoň 0,1 kg. Robot s nimi nesmí pohnout, ale může se jich dotknout. Robot musí za překážkou 

pokračovat po čáře nejdéle 300 mm od jejího konce. [43] 

Přerušení trati se může nacházet kdekoliv a dosahuje maximální délky 200 mm. Za přerušením 

čára pokračuje kdekoli v úhlu ±30°. [43] 

Ukázky možných konstrukcí robotu z minulých let jsou na Obr. 2.1. Na levé straně se nachází robot 

s názvem „Delta2“ a na pravé straně „MajorToffi“.  
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Obr. 2.1 Ukázka robotů „Delta2“ a „MajorToffi“ pro soutěž Line follower [44] 

2.2 Požadavkový list 

Požadavkový list viz Tab. 2.1. Požadavky kladené na konstrukci robota vychází z velké části 

z pravidel soutěže.  Zbylé požadavky vychází z dostupných prostředků, popřípadě zadání bakalářské 

práce. 

 

Tab. 2.1 Požadavkový list 

 Požadavek Parametr Hodnota Poznámka 

1. Konstrukce *Výška 40-320 mm  

*Šířka max 320 mm  

*Délka neomezeno  

Materiál PETG 3D tisk 

PLA 

2. Baterie *Doba provozu alespoň 5 minut  

3. Řízení Řídicí jednotka Arduino  

4. Komponenty Řídící napětí 3,3-5 V Možnost výkonnější jednotky 

5. Pohon Napětí 6 V  

6. Detekce objektů Vzdálenost 0-400 mm  

7. Čára *Barva Černá  

*Šířka 15 mm  

8. Hřiště *Barva Bílá   

*Průměr zatáčky min 100 mm   

*Přerušení max 200 mm Pokračování v úhlu ± 30° 

9.  Předmět na trati 

  

  

  

*Výška min 80 mm Nesmí se pohnout 

*Šířka min 60 mm 

*Délka min 20 mm 

*Hmotnost  0,1 kg 

10. Místo pro štítek 

(horní část) 

*Výška 100 mm Doplněn dobře viditelným 

tlačítkem vypnutí *Šířka 70 mm 

*soutěžní požadavek 
 



38 
 

2.3 Navržená soutěžní trať 

Pro účel návrhu bylo nutno vytvořit trať, která bude odpovídat pravidlům soutěže. Tato trať byla 

převedena do simulace a následně byla vytvořena i fyzická verze pro potřeby testování a ladění 

existujícího robotu. Základní rozměry trati jsou zaznačeny na Obr. 2.2. 

 

 

Obr. 2.2 Navržená trať – základní rozměry 

 

Na navržená trati se nachází různé poloměry zatáček a rozpojení o vzdálenosti 190 mm. Při 

testování robotu je na trať vždy umístěna překážka, kterou robot musí objíždět. Tato překážka nemá 

mít pevně definovanou polohu, z důvodu lepšího odladění a univerzálnosti.  

  



39 
 

3 NÁVRH ROBOTU 

V této kapitole se řeší samotný návrh robotu.  

3.1 Line follower robot 

Finální robot je na Obr. 3.1 a jeho základní parametry se nachází v Tab. 3.1. Pro účely soutěže 

je nutno robota pojmenovat. Robot proto nese jméno „EDA“. Hlavní účel robotu je schopnost 

soutěžení v soutěži Line follower. Pohyb zajištuje dvojice kol, poháněných pomocí dvou 

stejnosměrných motorů pracujících na napětí 6 V. V přední části robotu se ještě nachází všesměrová 

otočná koule, pro zajištění třetího opěrného bodu. Pro řízení motorů (směr a otáčky) slouží H-můstek.  

 

Tab. 3.1 Základní parametry robotu 

Parametr Hodnota 

Hmotnost 0,265 kg 

*Teoretická maximální rychlost 1 m/s 

Šířka čáry, kterou je robot 

schopen sledovat 
15 mm 

Baterie 9 V 

Délka 172 mm 

Šířka 145 mm 

Výška  50,5 mm 

           *Z maximálních otáček a velikosti kola 
 

 

Obr. 3.1 EDA 

 

Senzorová část obsahuje pole osmi IR senzorů a ultrazvukový měřič vzdálenosti. Pole IR senzorů 

zajištuje přesné sledování čáry. K vyhodnocování polohy čáry slouží algoritmus PID regulace. Což je 
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algoritmus určený k přesné a plynulé regulaci veličiny. Ultrazvukový měřič vzdálenosti pak plní 

účel objevování potencionálních překážek nacházejících se na trati. Pro lepší odhalování překážek, 

především v ostřejších zatáčkách je ultrazvukový měřič vzdálenosti ještě doplněn o modelářské servo, 

které upravuje jeho úhel natočení vzhledem k poloměru zatáčky. 

O získávání a vyhodnocování dat ze vstupních komponent (senzory) se stará řídicí jednotka, která 

následně i dává příkazy výstupním komponentám (H-můstek – motory, modelářské servo). Napájení 

všech komponent pak zařizuje baterie. Zapnutí a vypnutí přísunu elektrické energie je ovládáno 

posuvným vypínačem. 

Poslední z hlavních částí robotu jsou pak dvě tlačítka na horní části. Tato tlačítka slouží ke spuštění 

a pozastavení programu na řídicí jednotce. 

Robot projel navrženou soutěžní trať za cca 28,5 přičemž spolehlivě objel překážky na trati a zvládl 

se napojit také po přerušení. Tento čas by šel ještě zlepšit vyladěním parametrů v kódu.  

3.2 Konstrukce 

3D model navrhovaného line followeru se nachází na Obr. 3.2. Model byl vytvořen v programu 

Creo Parametric 7.0.0.0. Hmotnost modelu je po připočtení rezerv pro kabely, konektory apod. cca 

0,275 kg (hodnota byla o něco vyšší než výsledná reálná hodnota zkonstruovaného robotu). Těžiště 

robotu se nachází 30,5 mm před osou rotace kol, 20,5 mm nad zemí a téměř ve středové rovině robotu.  

V konstrukci jsou zohledněny všechny parametry z požadavkového listu. Model neobsahuje 

kabely, konektory a drát, který spojuje držák ultrazvukového měřiče s připojovacím dílem serva. 

Všem komponentám byla hustota nastavena tak, aby hmotnost odpovídala co nejvíce 

skutečnosti, proto lze použít pro kontrolu v simulaci i dynamické vlastnosti modelu. 

 

Obr. 3.2 3D model navrhovaného line followeru 
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3.2.1 Rozmístění komponent 

Soupis hlavních komponent se nachází v Tab. 3.2 a jejich poloha je znázorněna na Obr. 3.3 a Obr. 

3.4. 

Tab. 3.2 Soupis komponent 

Pozice Komponenta 

1 Řídicí jednotka – Arduino Nano 33 BLE [11] 

2 DC motor – GA12-N20-450 [45] 

3 H-můstek – TB6612FNG [46] 

4 IR senzorové pole – Pololu QTR-MD-08RC [47] 

5 Ultrazvukový měřič vzdálenosti – DFRobot SEN0388 [48] 

6 Modelářské servo – Tower Pro SG-90 [49] 

7 Baterie – Energizer L522 Ultimate Lithium [50] 

8 Kolo 

9 Otočná koule 

10 Mikrospínač 

11 Posuvný vypínač 
 

 

Obr. 3.3 Rozmístění komponent – pohled shora 

 

Obr. 3.4 Rozmístění komponent – pohled zespoda  
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3.2.2 Rozměry  

V Tab. 3.3 jsou uvedeny základní rozměry modelu. Na Obr. 3.7, Obr. 3.6 a Obr. 3.5 jsou rozměry 

zaznačeny (reálné rozměry se pak lehce liší od modelu, toto je z důvodu opracování konstrukce). 

 

Tab. 3.3 Délkové rozměry line followeru 

Parametr Hodnota 

Délka (𝑑) 171,91 mm 

Výška (𝑣) 50,1 mm 

Šířka (š) 144,59 mm 

Rozvor (𝑟𝑧) 94 mm 

Rozchod (𝑟) 125,8 mm 

Vzdálenost senzorů od kol (𝑙𝑠) 116,15 mm 

Vzdálenost senzorů nad zemí (𝑣𝑠) 5,68 mm 

 

 

 

Obr. 3.5 Rozměry – pohled shora 

 

Obr. 3.6 Rozměry – pohled zprava 



43 
 

 

Obr. 3.7 Rozměry – pohled zdola 

3.3 Simulace 

Pro účely kontroly bylo nutno vytvořit simulaci. Simulace byla provedena v programu CoppeliaSim 

Edu a kód pro pohyb line followeru byl vytvořen v programovacím jazyku Lua. Vytvoření simulace bylo 

z více důvodů. 

Prvním důvodem bylo navržení základní logiky kódu pro sledování čáry a objíždění překážek. 

Dalším důvodem bylo ověření vhodnosti polohy senzorů sledování čáry. Důležité bylo také zjistit 

chování robotu v zatáčkách, vzhledem k poloze jeho těžiště. Posledním důvodem bylo získání dat 

o průběhu kroutících momentů na motorech. Tato data byla následně použita pro kontrolu kroutícího 

momentu navržených motorů (kapitola 3.5.2). 

Trať, jenž byla popsána v kapitole 2.3 byla převedena do simulace. Navíc byla na trať umístěna 

překážka, kterou je nutno objíždět. Vytvořená simulace lze vidět na Obr. 3.8. 

 

 

Obr. 3.8 Simulace – CoppeliaSim Edu 
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Vizuální model robotu byl přenesen do simulačního programu. Následně mu byl vytvořen 

zjednodušený dynamický model (Obr. 3.9), kterému byly nadefinovány dynamické vlastnosti 

(setrvačné momenty a hmotnosti). Tyto hodnoty byly doplněny dle hodnot z modelu vytvořeného 

v Creo Parametric. Nakonec byl dynamický model provázán s modelem vizuálním.  

 

 

Obr. 3.9 Dynamický model – CoppeliaSim Edu 

 

Pro výpočet simulace byl nastaven výpočetní engine (jádro programu) Bullet 2.78. Maximální 

nastavené otáčky motorů, při kterých byl robot schopen požadovanou trať projet byly 220 ot/min. 

Těchto otáček oba motory dosahují jen pokud robot jede rovně. V zatáčkách jsou otáčky jednotlivých 

motorů zvýšeny/sníženy, z důvodu použití PID regulace. Hodnota otáček v zatáčce se odvíjí 

od poloměru zatáčky a zvolených parametrů pro PID regulaci. V krajním případě tedy mohlo být 

na jednom motoru až 400 ot/min. 

Výsledek simulace byl takový, že robot má vhodné rozmístění senzorů pro řízení pomocí PID 

regulace. Dále pak, že je poloha těžiště zvolena vhodně a robot zvládá přesně projíždět zatáčky. Robot 

byl v simulaci schopen projet vytvořenou trať za 22 s. 

 

3.4 Návrh zapojení 

Pro správné fungování všech součástí bylo nutno vytvořit schéma zapojení elektroniky. Jelikož 

bylo použito Arduino Nano 33 BLE, je v základu k dispozici 14 digitálních pinů (z toho dva nevhodné, 

pokud na desce probíhá sériová komunikace) a 8 analogových pinů. Jelikož všechny komponenty 

robotu jsou určeny pro digitální piny, byly analogové piny využity pro digitální připojení. Arduino Nano 

33 BLE poskytuje pro všechny piny PWM výstup, který je nutný například pro řízení otáček motorů 

pomocí H-můstku. 

Pro zapojení mikrospínačů se musí přidat ještě rezistor s velikostí 10 000 Ω. Tato varianta lze 

nahradit použitím rezistoru nacházejícím se na desce Arduino, v takovém případě je ale nutné toto 

použití vyvolat pomocí kódu (vstup se musí definovat: INPUT_PULLUP). 

Navržené schéma zapojení bylo vytvořeno v programu Fritzing a nachází se na Obr. 3.10.  
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Obr. 3.10 Schéma zapojení 

3.5 Volba komponent 

Komponenty byly voleny s ohledem na požadavkový list. 

 

3.5.1 Řídicí jednotka – Arduino 

Jako řídicí jednotka bylo zvoleno Arduino Nano 33 BLE (Obr. 3.11). Jedním z hlavních důvodů volby 

byla vyšší frekvence procesoru než u většiny ostatních desek Arduino. Další výhodou je možnost 

bezdrátové komunikace pomocí Bluetooth, což například jednoduše umožňuje vytvoření Bluetooth 

aplikace pro ladění programu. Detailní parametry Arduino Nano 33 BLE se nachází v kapitole 1.2.6. 

Arduino Nano 33 BLE pracuje s řídícím napětím 3,3 V, proto je to potřeba zohlednit u volby ostatních 

komponent. 

 

Obr. 3.11 Arduino Nano 33 BLE 
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3.5.2 Motory  

Pro pohon byly zvoleny 2 DC motory GA12-N20-450 s kovovou převodovkou viz Obr. 3.12. Jedná 

se o motor velmi kompaktních rozměrů, nízké hmotnosti a dostatečného výkonu. Při napájecím napětí 

6 V dosahuje motor maximálně 450 ot/min, což je více než dostačující. Parametry zvoleného motoru 

jsou v Tab. 3.4. [51] 

Typ motoru byl volen především z důvodu, že jsou k němu dostupná kompatibilní kola. Mezi 

důvody volby motoru s konkrétní převodovkou patřilo, že 450 ot/min bylo shledáno jako optimální 

hodnota, aby motory poskytovaly dostatečný kroutící moment a zároveň byla i rychlostní rezerva 

pro případné zdokonalování robotu. 

 

Tab. 3.4 Parametry DC motoru GA12-N20-450 [51] 

Parametr Hodnota 

Jmenovité napětí  6~12 V 

Maximální otáčky 450 ot/min (6 V) 

Jmenovitý kroutící moment 0,012 Nm 

Rozběhový kroutící moment  0,053 Nm 

Jmenovitý proud 0,04 A 

Rozběhový proud 0,67 A 

Rozměry motoru 34(d) x 12(š) x 10 (v) mm 

Rozměry hřídele Ø3 x 10 mm 

Hmotnost 0,01 kg 

 

 

Obr. 3.12 DC motor GA12-N20-450  

 

Kontrola motorů 

Kontrola motorů spočívá v ověření, zda budou motory stačit pro spolehlivý rozjezd a pohyb 

robotu. Bylo potřeba ověřit maximální kroutící moment, který budou motory muset vyvinout a zda 

bude průměrná hodnota kroutícího momentu nižší, než je jeho jmenovitá hodnota, aby se motory 

nepřehřívaly. Jmenovitá hodnota kroutícího momentu motorů je 0,012 Nm s tím že maximální kroutící 

moment, který jsou motory schopny vyvinout je 0,053 Nm (Tab. 3.4). 

Kontrola byla založena na datech ze simulace. Tato data byla převedena do grafů a nachází se 

na Obr. 3.13 pro levý motor a na Obr. 3.14 pro pravý motor. V grafech je zaznačen průběh kroutícího 

momentu při projetí vytvořené soutěžní trati a následně i jeho průměrná hodnota.  
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Hodnoty kroutících momentů dosahovaly i mínusových hodnot, to bylo z důvodu, že na motoru 

byly větší otáčky, než vyšlo z výpočtu pro PID regulaci a motor musel brzdit. Pro účel návrhu byly tyto 

záporné kroutící momenty pomocí absolutní hodnoty převedeny na kladné. 

 

 

Obr. 3.13 Graf průběhu kroutícího momentu levého motoru 

 

 

Obr. 3.14 Graf průběhu kroutícího momentu pravého motoru 
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Jak ukázala data ze simulace, maximální hodnota kroutícího momentu na levém motoru 

dosahovala 0,02285 Nm a na pravém motoru potom 0,02477 Nm. Motory tedy nepřekonaly maximální 

kroutící moment. 

Průměrné hodnoty kroutícího momentu byly pak 0,005178 Nm pro levý motor a 0,005323 Nm 

pro pravý motor. Tyto hodnoty tedy nepřekročily jmenovité hodnoty kroutících momentů motoru. 

Výsledek kontroly je takový, že zvolené motory poskytují dostačující kroutící momenty 

pro spolehlivé fungování robotu a zároveň průměrná hodnota dosahuje nižších než jmenovitých 

hodnot. 

 

3.5.3 Driver pro řízení motorů 

Jako driver motorů byl zvolen H-můstek TB6612FNG (Obr. 3.15), který je schopný řídit 2 DC 

motory. Mezi jeho hlavní výhody patří velmi kompaktní velikost (20 x 20 mm) a nízká hmotnost. 

Konstantní dodávaný proud může být 1,2 A, s tím že špičkový proud může dosáhnout hodnoty až 3,2 A. 

Otáčky jsou řízeny pomocí PWM až do 100kHz. Provozní napětí 2,7 - 5,5 V. Napětí pro motory až 15 V. 

Praktická je i funkce Standby mode (pohotovostní režim) pro možnou úsporu energie. [46] 

 

Obr. 3.15 H-můstek TB6612FNG 

3.5.4 Senzory pro sledování čáry 

Pro sledování čáry bylo zvoleno pole IR senzorů QTR-MD-08RC (Obr. 3.16) od společnosti Pololu. 

Pole obsahuje 8 senzorů, což je vhodný počet pro přesné řízení pomocí PID regulace. Provozní napětí 

je 2,9 – 5,5 V. Rozměry pole jsou 61 x 20 x 2,5 mm. Pole je ve verzi RC, což znamená, že se připojuje 

na digitální piny, ne na analogové, jak to většinou u IR senzorů bývá. Rozteč mezi jednotlivými senzory 

je 8 mm. Maximální odběr proudu činí až 0,125 A. Optimální vzdálenost snímání je 5 mm (max 40 mm). 

[47] 

 

Obr. 3.16 QTR-MD-08RC senzorové pole 

 

3.5.5 Senzor pro nalezení překážek 

Pro nalezení překážek byl zvolen ultrazvukový měřič vzdálenosti SEN0388 (Obr. 3.17) 

od společnosti DFRobot. Tento senzor byl volen především z důvodu nutnosti připojení pouze jednoho 



49 
 

digitálního vstupu do řídicí jednotky, oproti obvyklým dvou u podobných senzorů. Umožňuje měřit 

vzdálenost od 0,02 – 5 m a provozní napětí je 3,3 – 5 V. Rozměry jsou 47 x 22 mm. Maximální pracovní 

proud je <0,02 mA. Senzor dosahuje přesnosti ±1 %, což je pro potřebnou aplikaci dostačující. [48] 

 

Obr. 3.17 2 SEN0388 DFRobot ultrazvukový měřič vzdálenosti 

 

3.5.6 Motor pro natáčení ultrazvukového měřiče 

Pro natáčení ultrazvukového měřiče bylo použito modelářské servo Tower Pro SG-90 (Obr. 3.18) 

s nylonovými převody. Jedná se o velmi často používané servo, které dosahuje kroutícího momentu 

0,12 Nm. Servo se dodává s praktickými přípravky pro upevnění na hřídel. Je možné ho napájet napětím 

3 – 7,2 V. Maximální rychlost otáčení činí 1,39 ot/s, s tím, že jeho úhlové natočení je zablokováno jen 

na ±90°. Rozměry jsou 22 x 11,5 x 27 mm a hmotnost 0,014 kg. [49] 

 

Obr. 3.18 Tower Pro SG-90 Micro Servo 

3.5.7 Baterie 

Jako zdroj napájení byla zvolena 9 V lithiová baterie L522 Ultimate Lithium (Obr. 3.19) 

od společnosti Energizer. Baterie má kapacitu (elektrický náboj) cca 0,65 Ah při stálém vybíjecím 

proudu 1 A a napětí 5,4 V. Rozměry baterie jsou 49 x 26,5 mm. Maximální stálý vybíjecí proud je 1 A. 

Hmotnost baterie je 34 g. K baterii není nutno použití step-down měniče (snižuje hodnotu napětí), 

z důvodu, že do Arduina může vstupovat napětí o velikosti až 21 V. Pro motory nebude možno použít 

vyšší hodnoty napětí než cca 5 V, protože robot by dosahoval rychlosti, která by mu neumožňovala 

spolehlivě projet závodní trať. [50] 

 

Obr. 3.19 Energizer L522 Ultimate Lithium 
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Kontrola výdrže baterie 

Pro účely soutěže stačí, aby robot vydržel několik desítek sekund. Pro odladění robotu by však 

tato hodnota byla nedostačující. Proto je potřeba provést kontrolu výdrže baterie, která by podle 

požadavkového listu měla být schopna robot napájet minimálně 5 minut. 

Aby se mohla zkontrolovat výdrž baterie, bylo nutné zjistit průměrnou hodnotu odebíraného 

proudu. Toho bylo docíleno pomocí proudového senzoru INA219, ze kterého klon Arduino Nano 

získával informace a následně je zapisoval na microSD kartu. Schéma zapojení senzoru a adaptéru pro 

microSD karty k Arduinu vytvořené v programu Fritzing je na Obr. 3.20. Celé měřící zařízení včetně 

9 V baterie pro napájení vážilo 91 g což zvýšilo odebíraný proud. Toto zvýšení se dá brát jako rezerva 

pro budoucí navýšení rychlosti při vyladění. 

 

 

Obr. 3.20 Schéma zapojení proudového senzoru a micro SD adaptéru 

 

Výsledná průměrná hodnota odebíraného proudu dosahovala velikosti 0,458 A (maximálně se 

proud vyšplhal na 1,407 A) a je zaznačena společně s průběhem odebíraného proudu v grafu na Obr. 

3.21. Především díky zvýšené hmotnosti robotu trvalo projetí trati cca 34,8 s (bez měřícího zařízení 

robot projede trať za cca 28,5 s). Výsledný čas, po který bude baterie schopna dodávat energii robotu 

je vypočítán dle vztahu (3.1). Hodnota elektrického náboje dosazená do vztahu byla určena na 0,5 Ah 

z důvodu vytvoření další rezervy. Výpočet je pouze orientační, protože nejsou dostupná přesná data 

ohledně průběhu dodávaného napětí z baterie a zároveň lze očekávat, že nastavení robotu (celková 

rychlost, rychlost zatáčení, vracení apod.) se bude v budoucnu ještě upravovat. 
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Obr. 3.21 Graf průběhu proudu odebíraného z baterie 

 

Výsledný čas, po který bude baterie schopna dodávat energii robotu: 

 𝑡𝑏 =
𝑄𝑏

𝐼𝑏
 

(3.1) 

Kde: 

𝑄𝑏 je elektrický náboj baterie, 

𝐼𝑏 je průměrná hodnota proudu odebíraného z baterie. 

 

 

𝑡𝑏 =
0,5

0,458
 

𝑡𝑏 = 1,091 ℎ = 65,5 𝑚𝑖𝑛 

 

 

 Výsledek je takový, že baterie bude poskytovat energii po dostatečnou dobu. Kapacita baterie 

je poměrně předimenzovaná, ale použití lithiové 9 V baterie bylo především z důvodu vyšších 

dodávaných proudů a nižší celkové hmotnosti než například u alkalických 9 V baterií. 

 

3.5.8 Konstrukční části 

Všechny konstrukční části (Obr. 3.22) byly vytištěny na 3D tiskárně Creality Ender 3 Pro metodou 

FDM (postupné nanášení vrstev). Jako materiál byl použit šedý filament PETG od značky Spectrum.  

Díly byly tisknuty bez tolerancí pro smontování, popřípadě zasunutí šroubů. To bylo z důvodu 

následného broušení a provrtání děr, což zajistilo lepší stykové plochy. Opracované části konstrukce 

nakonec byly nastříkány černým akrylovým sprejem.  
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Obr. 3.22 Konstrukční části 

 

3.5.9 Ostatní komponenty 

Ostatní komponenty jsou na Obr. 3.23. Kola byla zvolena kompatibilní k motoru (skrze hřídel), 

jejich největší průměr je 43 mm. Jako podpěrný bod byla zvolena kovová všesměrová koule průměru 

12 mm s plastovým držákem. Pro spuštění a zastavení programu složí dva mikrospínače s barevnými 

kloboučky. Pro hlavní zapnutí byl použit posuvný vypínač.   

Pro připojení prototypové desky obsahující řídicí jednotku, H-můstek, konektory a svorkovnice 

k hlavnímu rámu byly použity černé stahovací zip pásky. Tyto pásky byly použity také k upevnění 

motorů a baterie. Pod motory byla ještě použita černá oboustranná pěnová páska. Pro připojení vrchní 

části rámu byly použity plastové distanční sloupky M3, plastové matice M3 a ocelové šrouby M3. 

Ocelové šrouby a matice pak byly použity pro připojení prototypové desky s mikrospínači a připojení 

ultrazvukového měřiče k držáku. Pro připojení IR senzorového pole a modelářského serva byly použity 

ocelové šrouby a matice M2. Kola na hřídeli jsou pouze nasunuta. 

 

Obr. 3.23 Ostatní komponenty 
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3.6 Programová část  

Kód byl vytvořen v Arduino IDE. Základní logika fungování robotu je na Obr. 3.24. Program v první 

části načítá stav IR senzorů, na základě polohy čáry pak určí error (chyba). Error slouží k vypočítání PID 

regulace pro zatáčení, ale také k nastavení natočení modelářského serva. Poté je nastavena rychlost 

jednotlivým motorům a nastaven úhel natočení modelářského serva. 

Dalším krokem je přečtení vzdálenosti překážek před robotem. Pokud se v požadované nebo 

kratší vzdálenosti nachází překážka, spustí se její objíždění. Posledním krokem je kontrola, zda 

v požadovaném intervalu některý ze senzorů snímal čáru. Pokud tomu tak není, robot se vrátí o určitou 

vzdálenost, lehce upraví směr jízdy a pokračuje rovně. Pokud se znovu nenapojí, zase se vrátí a upraví 

směr jízdy druhým směrem. Vracení nenastane, pokud poslední senzor, co snímal byl jeden ze 

dvou krajních. Toto je z důvodu, pokud by robot vyjel v příliš ostré zatáčce. 

Všechny úkony jsou vykonávány ve smyčce až do té doby, než je robot vypnut, popřípadě pokud 

se mu ani podruhé nepodaří napojit na trať. 

Program obsahuje ještě nadřazenou část, která není na diagramu zaznačena. Ta slouží k tomu, že 

při zmáčknutí modrého tlačítka se spustí kód a při zmáčknutí červeného tlačítka se kód zastaví a robot 

načte výchozí hodnoty. 

 

Obr. 3.24 Blokové schéma kódu 
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a) Přečtení IR senzorů 

V této části kódu se načtou hodnoty všech 8 IR senzorů senzorového pole pro sledování čáry. 

K tomu slouží výrobcem doporučená knihovna a kód [52]. Následně je na základě dat určena hodnota 

erroru. Error může dosahovat hodnot -7 až 7. Error není definován jen polohou čáry pod konkrétním 

senzorem, ale bere se i poloha mezi dvěma senzory. Pokud se čára nachází ve středu senzorového pole, 

error tedy dosahuje hodnoty 0. 

 

b) Výpočet PID 

Tato část slouží k výpočtu hodnoty pro PID regulaci. Předloha pro rovnice byl projekt na webu 

Instructables od uživatele „mjrovai“ [53]. Hodnoty PID se vypočítávají na základě aktuálního erroru 

a erroru předchozího. Díky ladění konstant je možno dosáhnout s line followerem daleko vyšší 

přesnosti sledování čáry než bez použití PID regulace.  Regulace se ladí pomocí konstant KP, KI a KD. 

Rovnice pro výpočet PID se nachází na Obr. 3.25. 

 

 

Obr. 3.25 Rovnice pro výpočet PID [53] 

 

c) Nastavení rychlosti motorům 

Jedná se o část, kde se nastavují hodnoty pro jednotlivé piny H-můstku. Na čtyři z šesti logických 

pinů připojených k Arduinu se nastavují pouze hodnoty LOW a HIGH. Jejich kombinací se zajistí to, 

aby se motory otáčely po směru, proti směru nebo brzdily. Tyto hodnoty jsou po celou dobu jízdy stálé 

(pokud robot zrovna neobjíždí překážky nebo se nevrací kvůli přerušení). Na zbylých dvou se nastavuje 

analogově (pomocí PWM) hodnota od 0 do 255, která ovlivňuje, jak rychle se motory budou točit. Tato 

hodnota se dynamicky mění pro každý motor na základě vypočítaného PID a výsledná nastavená 

veličina je kombinací základní definované rychlosti a přičtené/odečtené hodnoty PID. 

 

d) Nastavení úhlu modelářského serva 

Následuje nastavení úhlu natočení modelářského serva. Poloha serva je ve výchozí pozici tak, aby 

ultrazvukový měřič mířil dopředu. Na základě aktuální hodnoty erroru se natočí doleva nebo doprava.  

  Problém ale vzniká z důvodu použití Arduino Nano 33 BLE. Tato deska není plně kompatibilní 

s většinou kódů, a především knihoven v Arduino IDE. Proto nejde použít základní knihovna servo.h. 

Jedna z možností je použít upravenou knihovnu pro Arduino Nano 33 BLE, ale lepší variantou 

je ovládání serva bez použití knihovny. 

Pro nastavení úhlu natočení serva byl použit kód z oficiálního Arduino fóra od moderátora 

„system“, který zajišťuje natočení serva do požadované polohy [54].  
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e) Přečtení vzdálenosti ultrazvukovým měřičem 

Pro určení vzdálenosti slouží ultrazvukový měřič vzdálenosti, u kterého se používá pro vyslání 

i příjem signálu jeden pin. K úkonu měření byl použit kód vytvořený výrobcem. Obecně platí, 

že vzdálenost pomocí ultrazvukových měřičů se měří tak, že se získává doba, kdy byl signál vyslán, 

odražen a přijat zpátky [48].  

Problém je ale zase v kompatibilitě kódu s Arduino Nano 33 BLE. V případě daného měření 

to znamená, že není funkční funkce „pulseIn“, která slouží pro měření délky pulzu signálu. Z tohoto 

důvodu bylo nutno použít před kód ještě definování nové funkce „newPulseIn“, kterou napsal 

administrátor „pert“ pod dotaz na fóru Arduino [55].  

 

f) Kontrola vzdálenosti 

Tato část kódu je jednoduchá kontrola, zda je vzdálenost předmětu od ultrazvukového měřiče 

menší nebo rovna požadované hodnotě. Pokud ne, tak se nic neděje a kód pokračuje dál, pokud ano, 

spustí se kód pro objíždění překážek. 

 

g) Objíždění překážky 

Jedná se o pevně definovanou část, kdy robot objíždí překážku na trati. Robot nejdříve zastaví 

a následně objede překážku. Jakmile se nachází za překážkou, znova se napojí na soutěžní trať 

a program pokračuje ve smyčce od začátku. 

 

h) Kontrola snímání senzorů  

Předposlední hlavní částí kódu je kontrola, zda v uplynulém čase senzory snímaly čáru. Pokud ano, 

kód pokračuje zase od začátku, pokud ne, spustí se poslední část kódu. Jak již bylo zmíněno, pokud 

naposledy snímal jeden z krajních senzorů, tak je to bráno, jak kdyby senzory snímaly. Toto je z důvodu 

vyjetí v ostré zatáčce, aby měl robot šanci se znovu napojit. 

 

i) Vracení  

Poslední částí kódu je vrácení při špatném napojení po přerušení čáry. Jedná se zase o pevně 

definovanou část, kdy se robot nejdříve vrátí o daný úsek, upraví lehce směr jízdy a pokračuje rovně. 

Pokud se nedovede napojit znovu, tak se znova vrátí a upraví směr jízdy druhým směrem. Při třetím 

nenapojení se robot zastaví. 

3.7 Možnosti pro možné vylepšení robotu 

První z navrhovaných vylepšení se týká vytvoření aplikace do telefonu, která by s robotem 

komunikovala pomocí Bluetooth. Aplikace by sloužila k ladění konstant pro PID regulaci a zároveň 

i úpravu rychlosti v reálném čase. Aktuálně se musí udělat úprava kódu, připojit Arduino, 

zkomprimovat kód, nahrát kód, otestovat a opakovat vše od začátku. Další z možných využití aplikace 

je pak funkce kalibrace. Senzory robotu by se umístily nad povrch, který reprezentuje sledovací čáru 

a robot by načetl hodnotu pro čáru. To samé by se následně udělalo pro povrch zbylé plochy trati. 



56 
 

Aplikaci je možné jednoduše vytvořit například ve webové aplikaci MIT App Inventor, jejíž prostředí 

(Obr. 3.26) je velmi intuitivní a poskytuje možnost grafického programování [56]. 

 

 

Obr. 3.26 Prostředí MIT App Inventor [56] 

 

Pro přesnější a spolehlivější objíždění překážek by šel využít ultrazvukový měřič. Pokud by se 

během objíždění překážky pomocí modelářského serva natočil směrem k překážce, dala by se díky 

němu zjistil aktuální poloha robotu vzhledem k překážce a zajistit přesnější objíždění a napojení na trať. 

Objíždění překážek v zatáčkách by se dalo zdokonalit přidáním podmínek, díky kterým by robot objížděl 

překážky z dvou různých stran, podle toho, jestli se překážka nachází v levotočivé nebo pravotočivé 

zatáčce. Celkově by bylo vhodné objíždění vyladit pro co největší množství potenciálních pozic 

překážek. Robot v aktuální verzi objíždí spolehlivě pouze překážky, které se nachází v rovných částech 

trati a mírných zatáčkách. 

Jako další možné vylepšení je použití nouzového vypínacího tlačítka na principu přerušení přívodu 

elektrické energie do obvodu, jako je například na Obr. 3.27. V aktuální verzi robotu je toto vyřešeno 

mikrospínačem, který je naprogramován pro zastavení kódu po jeho stisknutí. Problém nastává 

v okamžiku, když robot zrovna vykonává jednu z těch částí kódu, kde má pevně definováno co dělat 

(objíždění překážky a vracení se po přerušení trati). V takovém případě robot nejde tímto tlačítkem 

zastavit. Dalším možným řešením problému by bylo upravit program tak, aby pracoval celou dobu 

pouze ve smyčce a nenacházely se zde pevně definované části do kterých nelze zasahovat. Posledním 

navrhovaným řešením, jak se s problémem vypořádat, by bylo připojení červeného tlačítka tak, 

aby fungovalo jako resetovací tlačítko pro Arduino. V takovém případě by po zmáčknutí robot načetl 

výchozí hodnoty (motory jsou ve výchozím nastavení zastaveny) a čekal by na zmáčknutí modrého 

tlačítka, které program znovu spustí. 

 

Obr. 3.27 Příklad vypínacího tlačítka 
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Pro vhodnější ladění robotu by bylo dobré použít nějaký typ dobíjecí baterie, z důvodu možnosti 

robot nabíjet. Jako možná varianta by šla použít baterie typu Li-Pol, která se vyznačují nízkou hmotnosti 

a vysokými vybíjecími proudy. S tím nepřímo souvisí, že by stálo za uvážení k baterii použít step-down 

měnič (Obr. 3.28), aby dodávané napětí bylo konstantní. Ten nebyl použit z důvodu úspory hmotnosti 

a místa, ale především pro účely ladění je jeho použití praktické. Při vybití aktuální baterie pod určitou 

hodnotu se může změnit dodávané napětí pro motory a tím pádem i ladění nebude sedět na to, když se 

baterie následně vymění. 

 

Obr. 3.28 Step-down měnič 

 

Další možné vylepšení pro rychlejší pohyb po čáře by bylo použití ještě jednoho představného pole 

IR senzorů, na základě kterého by se dynamicky měnila hodnota celkové rychlosti a koeficientů 

pro ladění PID regulace. Robot by tak mohl na rovných částech trati zvyšovat svoji rychlost a měl by 

dostatečně s předstihem informace o přicházející zatáčce. 

Robot by mohl dosahovat lepších výsledků také díky snížení jeho hmotnosti. Váha by se dala 

ušetřit použitím desky plošných spojů, která by byla vyrobena na zakázku, případně by byla alespoň 

leptaná z cuprextitu (laminátová deska s nalepenou měděnou fólií) například pomocí chloridu 

železitého. Další hmotnost by pak šla ušetřit na konstrukci, kdy třeba v hlavní části konstrukce by mohly 

být otvory pro odlehčení. Možností by bylo také vyměnit ocelovou otočnou všesměrovou kouli za 

plastovou a použití jiného principu nalezení překážek (laserový senzor vzdálenosti, IR senzor, senzor 

nárazu apod.). Posledním navrhovaným snížením hmotnosti by pak byla výměna všech ocelových 

šroubů a matic za plastové. 

Pro lepší univerzalitu robotu by bylo vhodné vytvořit větší množství tratí, které splňují soutěžní 

pravidla a odladit na nich robot. Programová část potom obsahuje části, které by se daly zjednodušit. 

 

 

 

  



58 
 

ZÁVĚR 

Výsledkem bakalářské práce je analýza současného stavu mobilních servisních robotů založených 

na platformě Arduino a návrh mobilního servisního robotu na této platformě. Prvním krokem tedy bylo 

seznámení s Arduinem. Bylo vysvětleno, co Arduino je, co k němu patří, co je důvodem jeho úspěchu, 

a také jak vzniklo. 

Následně byly vybrány některé ze základních desek Arduino, byly rozebrány jejich parametry 

a také účel jejich použití. Jedná se nejen o velmi známé desky, ale také o nejnovější řešení od Arduina, 

které cílí na pokročilé uživatele a implementaci IoT. Některé z těchto desek byly srovnány a byly 

zmíněny i jejich klony. 

Další kapitola se věnovala rozšiřujícím komponentám, které lze k Arduinu připojit. Tyto 

komponenty dávají Arduinu jeho hlavní význam. Byly rozebrány shieldy, které fungují k rozšíření funkcí 

desek. Senzory, díky kterým získávají desky Arduino informace o reálném světě. Pohony, díky kterým 

je možné různé projekty rozpohybovat a interagovat tak s reálným světem. A nakonec také řídicí 

jednotky pohonů, které slouží primárně k řízení otáček a směru motorů. Celkově se však jedná 

o obsáhlou problematiku, která by si zasloužila zpracování ve vlastní práci. 

Pro to, aby Arduino dělalo, co chce uživatel, je nutno ho naprogramovat. Z toho důvodu bylo 

rozebráno, v jakém prostředí se dá Arduino programovat a také jaký je princip samotného 

programování. Rozebrání programování je ovšem spíše okrajové, protože se jedná o velmi komplexní 

problematiku. 

Dále pak byli vybráni zástupci mobilních servisních robotů na platformě Arduino. Jednalo se v prvé 

řadě o komerčně dostupné robotické sady pro edukační nebo soutěžní účely. Následně byli zmíněni 

zástupci z řad výtvorů komunity, například z tutoriálů nebo akademické práce. Zmíněné mobilní roboty 

byly založené na kolových, kráčejících i pásových podvozcích. 

Poslední kapitolou rešeršní části bylo srovnání s ostatními vývojovými platformami, které lze 

použít pro stejné aplikace. Především v poslední době jich existuje obrovské množství a velká část jich 

přímo nebo nepřímo vychází z Arduina. Proto byly vybrány společnosti, které přístup k dané 

problematice řeší vlastní cestou. Přestože má Arduino své nedostatky, dá se označit 

za nejuniverzálnější platformu (především díky široké nabídce). Nabízí řešení pro uživatele téměř každé 

úrovně znalostí (programování, elektrotechniky apod.) a na internetu se nachází řešení pro obrovské 

množství problémů, na které může uživatel při oživování svých projektů narazit.  

Následující kapitoly se věnovaly přímo či nepřímo návrhu mobilního servisního robotu. Prvním 

nutným krokem byla volba robotické soutěže. Jako nejlepší alternativa byla shledána soutěž Line 

follower, kdy robot musí v co nejkratším čase projet zadanou trať.  Dále pak na základě pravidel zvolené 

soutěže bylo nutno vytvořit požadavkový list. Posledním krokem potřebným pro následující návrh bylo 

vytvořit trať, která odpovídá požadavkům. Tato trať byla následně použita pro testování v simulaci 

i reálném prostředí. 

Z požadavkového listu byly navrženy komponenty. Pro motory byla provedena kontrola, zda bude 

jejich kroutící moment dostatečný pro spolehlivý pohyb robotu. Baterie pak byla podrobena měření, 
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jaký proud je z ní odebírán a z toho se orientačně vypočítal čas, po který bude schopna udržet robot 

funkční. Z navržených komponent byl zhotoven 3D model. 

V rámci návrhu byla vytvořena simulace, která sloužila k ověření schopnosti konstrukce plnit svůj 

účel. Dalším důvodem vytvoření simulace bylo ověření základní logiky kódu. V neposlední řadě pak byla 

díky simulaci získána data, která sloužila pro kontrolu motorů. Důležitým krokem bylo také vytvoření 

schématu pro zapojení elektroniky.  

Následně byl robot zrealizován a byl mu napsán kód, díky kterému je schopný plnit všechny 

potřebné úkony soutěže. Robot nese jméno „EDA“. 

Všechny části robotu (konstrukce, zapojení, program apod.) se podařilo úspěšně zprovoznit. 

Baterie poskytují ostatním komponentám dostatečný dodávaný proud po dlouhou dobu a motory mají 

dostatečný kroutící moment pro spolehlivý pohyb robotu. Robot dosahuje uspokojivých výsledků, 

dokáže se spolehlivě vracet a hledat trať při jejím přerušení. V případě objíždění překážek se mu  je 

daří objíždět, pokud se nenachází v ostrých zatáčkách. Projetí vytvořené trati mu v aktuálním vyladění 

zabere 28,5 s. Pro porovnání, v simulaci projel tuto trať během 22 s.  

Nakonec byly navrženy možné vylepšení robotu. Tato vylepšení by mohla napomoct 

k dokonalejšímu vyladění robotu, ale také se zde nacházejí podněty pro vyšší bezpečnost, popřípadě 

pohodlnější obsluhu robotu. 
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