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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá řízením mobilního robotického zařízení sloužícího jako 

průzkumné vozidlo. Řízení zajišťuje distribuovaný řídicí systém. Práce se soustřeďuje na návrh 
a implementaci hlavní řídicí jednotky systému. Hlavní řídicí jednotka obsahuje algoritmy pro řízení 
vozidla, algoritmy pro návrh trajektorie vozidla, orientace ve vektorové mapě, komunikace 
s podřízenými moduly a se vzdáleným zařízením a podílí se na monitorování okolí. Řídicí jednotka 
je realizována na vývojové desce s výkonným procesorem i.MX31 na operační systému Timesys 
Linux a program je napsán v jazyce C++. 

Klíčová slova 
Timesys Linux, i.MX31, vektorová mapa, komunikace WiFi, laserový senzor, průzkumné 

vozidlo, Dijkstrův algoritmus. 

  



Abstract 
This thesis deals with the management of a mobile robotic device serving as a reconnaissance 

vehicle. Proceedings provides a distributed control system. The work focuses on design 
and implementation of the main control unit of the system. The main control unit includes algorithms 
for control of the vehicle, trajectory design algorithms for vehicle orientation in the vector map, 
communication with sub-modules and the remote device and contributes to area monitoring. 
The control unit is realized on the development board with a powerful i.MX31 processor 
with operating system Timesys Linux and the program is written in C++. 
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1 Úvod 
Život bez robotů, kteří pomáhají či slouží člověku, si dnes civilizovaný svět nedokáže ani 

představit. Roboty nabývají různých podob a mohou plnit nejrozličnější úkoly od vaření brambor 
až po likvidaci bomb či minových polí v zamořených oblastech. Již odedávna roboty člověku 
ulehčovaly práci ve formě strojů v manufakturách či v jiných výrobních procesech. Tehdy byly 
nazývány stroji. Dnes jsou tyto roboty konstruovány špičkovými technologiemi a zastávají práce, které 
člověk z různých důvodů nemůže vykonávat. Navíc se pomalu dostávají do popředí roboty, které jsou 
schopny zachraňovat lidské životy. Jedná se například o různé pyrotechnické roboty, či záchranné 
roboty. 

Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí mobilního robotického zařízení, které slouží jako 
průzkumné vozidlo. Motivací práce je vytvoření vozidla, které v terénu dorazí na stanovené místo 
a tam naváže kontakt s postiženým nebo například zasypaným. Další motivací je vyslání tohoto 
vozidla do míst, které nejsou člověku z jakýchkoli důvodů přístupné či zamořené jedovatými nebo 
výbušnými plyny. 

Současná práce vycházela z předchozího řešení, které je popsáno v kapitole  2. Cílem práce 
je navázat na toto řešení, zjistit nedostatky stávajícího zařízení a odstranit je. Cíle diplomové práce 
jsou popsány v kapitole  3. 

 4V kapitole  je popsán návrh celkového řešení. Je popsána struktura průzkumného vozidla, 
komponenty, které jsou použity, a je naznačeno blokové schéma celého zařízení.  

Aby bylo možné průzkumné vozidlo řídit, je nutné navrhnout řídicí algoritmy vozidla. Tímto 
se zabývá kapitola  5. Jsou zde rozebrány veličiny, které ovlivňují pohyb, strategie řízení pohybu 
a samotný algoritmus řízení pohybu. Algoritmus řízení pohybu obsahuje kromě samotného řízení také 
překonávání překážek. Překážku je nejprve nutné detekovat. Průzkumné vozidlo je vybaveno řadou 
snímačů umožňujících detekci překážky, které jsou následně překonávány. Algoritmus překovávání 
překážek je rovněž popsán v kapitole  5. V této kapitole jsou navíc zdokumentovány trajektorie a dráhy 
průzkumného vozidla, po kterých jezdí vytvořené průzkumné vozidlo. 

Průzkumné vozidlo se vždy pohybuje po určité trajektorii. Tuto trajektorii je nutné navrhnout 
a vypočítat. Návrhem této trajektorie se zabývá kapitola  6. Je zde podrobně rozebrána strategie 
navržení trajektorie pomocí vektorových map okolí. Je popsán způsob vytvoření těchto map 
a algoritmus, pomocí kterého je možné z vektorové mapy zjistit optimální trajektorii. Jízda po této 
trajektorii je popsána v kapitole  5. 

 7Kapitola  se zabývá lokalizací průzkumného vozidla v prostoru. Vozidlo je vybaveno 
senzory, pomocí kterých je možné získat informace o aktuální poloze. Jsou zde popsány základy 
orientace pomocí systému GPS, lokalizace pomocí bezdrátové sítě WiFi a další možnosti určování 
pozice vozidla včetně natočení vozidla v prostoru. 

V kapitole  8 je provedeno seznámení s platformou ARM a výkonným procesorem i.MX31. 
Tento procesor spolu s vývojovou deskou tvoří hardware, na kterém je postavena samotná řídicí 
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jednotka. V kapitole jsou zachyceny klíčové vlastnosti této vývojové sady a postup práce na ni. Jelikož 
se jedná o velmi výkonnou desku je zde uveden i návod na její oživení spolu s operačním systémem. 

 9V kapitole  je vybrán zmíněný operační systém, který je na desku s procesorem i.MX31 
nasazen. Jedná se o operační systém Timesys Linux, který má vlastnosti vhodné pro konstrukci řídicí 
jednotky. Na závěr této kapitoly je zvolen programovací jazyk, ve kterém je program pro řídicí 
jednotku napsán. 

Průzkumné vozidlo je schopno komunikovat s okolním světem. Způsob této komunikace 
je popsán v kapitole  10. Je vytvořen nadřazený ovládací panel, který není součástí této práce, a s ním 
vozidlo komunikuje pomocí bezdrátové sítě WiFi. V kapitole je popsán navržený komunikační 
protokol a způsob, kterým vozidlo s ovládacím panelem komunikuje. Na závěr této kapitoly jsou 
zhodnoceny vlastnosti použitých komunikačních prvků. 

Celé vozidlo je navrženo jako distribuovaný systém řízení, a proto kromě komunikace 
s nadřazeným panelem musí řídicí jednotka umět komunikovat s dalšími – podřízenými moduly. 
Způsob této komunikace je popsán v kapitole  11. Jsou zde stručně popsány možnosti komunikace 
s podřízenými moduly a komunikační protokol, kterým se s moduly komunikuje. 

 12V poslední kapitole, kapitole , je popsána samotná implementace programu řídicí jednotky. 
Je zde rozebráno logické rozdělení programu, jeho členění v rámci operačního systému a způsob 
komunikace mezi jednotlivými částmi. Je popsáno využití operačního systému jako komfortního 
prostředí pro implementaci aplikace, je zde popsána možnost využití služeb, které operační systém 
poskytuje, je zde popsán tok dat a jejich úložiště. Dále jsou uvedeny způsoby ladění programu 
a diagnostika. V závěru kapitoly jsou zhodnoceny výhody a nevýhody použití zvoleného operačního 
systému. Po této kapitole následuje již jen závěrečné resumé, shrnutí dosažených cílů a celkové 
hodnocení. 
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2 Současný stav 
Před započetím práce bylo k dispozici vozidlo, které je zobrazeno na obrázku níže ( Obr. 1) 

a které bylo vytvářeno v rámci bakalářských prací. Toto vozidlo sloužilo k prvnímu seznámení 
s problematikou a poskytlo cenné informace a zkušenosti, které budou využity pro konstrukci nového 
modelu robotického zařízení. Vozidlo je vyrobeno z malého RC modelu s elektrickým pohonem 
a je doplněno o vývojové moduly s mikrokontroléry HCS12. Tyto moduly tvoří distribuovaný řídicí 
systém, který vozidlo řídí. Zároveň je vozidlo osazeno senzory, které poskytují potřebné informace. 

 
Obr. 1 Současný stav robotického zařízení 

 
Tento první prototyp mobilního zařízení je funkční, ale při jeho konstrukci se vyskytly 

problémy, které budou při vypracování diplomových prácí řešeny a odstraněny. 

- Vozidlo je příliš malé a neumožňuje montáž výkonných senzorů a prostorově náročných 
senzorů. 

- Pohon vozidla je navržen pro vysoké rychlosti a nelze jej kvalitně regulovat na malé 
rychlosti. 

- Jsou použity celé vývojové moduly, které nejsou hardwarově uzpůsobené pro vozidlo. 

- Vozidlo postrádá rychlé a kvalitní senzory pro monitorování terénu. 

- Vozidlo nemá (krom relativně nepřesné GPS) informaci o absolutní pozici. 

- Bezdrátová komunikace je řešena pomocí GSM sítě, která vyžaduje SIM kartu a složité 
připojování pomocí mobilního operátora. 

- Vozidlo neobsahuje výkonný procesor pro složitější algoritmy řízení. 

- Vozidlo nemá žádnou správu napájení, nabíjení a ochrany proti přetížení. 
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3 Cíle 
Diplomová práce navazuje na předcházející výzkum v oblasti mobilních robotických zařízení 

a snaží se vytvořit dokonalejší mobilní platformu vhodnou pro další výzkum. Motivací práce je zásah 
robotnického zařízení tam, kde se člověk nemůže z jakýchkoli důvodů dostat. Pomocí tohoto zařízení 
bude možné člověku rozšířit obzory. Například bude možné zmapovat neosvětlené místo pomocí 
patřičných senzorů. Další možné využití vozidla je někam vozidlo poslat, tam vyhledat zraněné 
a navázat s nimi kontakt. Také je možné prozkoumávat terén člověku nebezpečný. Je možné 
prozkoumávat zamořená prostředí jedovatými či výbušnými látkami. Využití takovéhoto robotnického 
zařízení sloužící jako průzkumné vozidlo je celá řada. Nechť tyto cíle jsou hnacím motorem 
a motivací pro další práci. 

Celkový cíl je vytvořit platformu pro zmíněné použití, na které bude možno pokračovat 
v dalších pracích, testovat nové technologie, aplikovat dostupné technologie a otestovat funkčnost 
algoritmů navržených v této práci. Bude sestaven model, který bude výsledek týmové práce 
diplomantů, kteří se na tomto projektu budou podílet v rámci svých diplomových prací. 

Cíl této práce je navrhnout a sestavit modul, který bude vozidlo řídit. V tomto modulu budou 
implementovány řídicí algoritmy, algoritmy pro návrh trajektorie, monitorování okolí a další podpůrné 
programy. Pomocí vzdáleného panelu bude možné vozidlu zadat souřadnice, vozidlo na zadané 
souřadnice musí dojet tak, aby nebyl nutný zásah člověka. 

Bude nutné navrhnout celkovou strukturu robotického zařízení. Tuto strukturu bude nutné 
rozdělit na jednotlivé části. Tyto části pak budou jednotliví diplomanti vypracovávat samostatně. 
V této práci budou řešeny problémy ovládání a řízení vozidla ve známém prostředí. V tomto prostředí 
bude navíc počítáno s neznámými překážkami, které bude nutné překonávat. Dalším cílem bude 
zdokonalit orientaci v tomto prostředí a navrhnout pro to vhodné algoritmy. Bude nutné navrhnout 
rozhraní mezi jednotlivými částmi a navrhnout komunikace mezi nimi. 
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4 Návrh řešení 
V této kapitole bude stručně popsán celkový návrh řešení. Pro dobrou koordinaci úkolů 

je sestaven bodový plán, podle kterého budou diplomové práce řešeny. 

- Rozbor požadavků na průzkumné vozidlo (UML) 
- Volba hardwaru, operačního systému, jazyka (i.MX31, Timesys Linux, C++) 
- Stavba průzkumného vozidla, oživování hardwaru (i.MX31, WiFi, Uart, SD, LMS 100)   
- Návrh pohybu (vektorové mapy, souřadný systém, Dijkstrův algoritmus, vyhýbání se 

překážkám) 
- Návrh software, implementace + řídicí algoritmy (vehicle_init, vehicle_guardian, sick, 

vehicle_memory, vehicle_wifi, vehicle_slave, vehicle_control) 
- Implementace a testování 
- Dokončení 

 

Elektronika průzkumného vozidla bude složena z modulů. Celkově se tedy bude jednat 
o distribuovaný systém řízení. Ve vozidle bude obsaženo několik samostatných jednotek. Bude 
se jednat o jednotky senzorů, světel, řízení pohonu a správy napájení. 

Nejprve je nutné navrhnout bloky, které budou vykonávat dílčí úkoly. Toto bloky jsou poté 
dopodrobna rozpracovány a tvoří blokové schéma. To je příliš rozsáhlé, a proto je uvedeno v příloze 
( Příloha III). Na obrázku níže ( Obr. 2) je uvedeno blokové schéma modulu, který je předmětem 
diplomové práce.  

V centru obrázku je vidět samotný modul řídicí jednotky a na něm připojené periferie. 
Na schématu je naznačena možnost vytvořit si vlastní desku pro i.MX31, který je se všemi nutnými 
podpůrnými obvody na malé samostatné desce (SOM-LV). Dále je vidět připojení na sběrnici 
ethernet, na které je dále připojen senzor vzdálenosti LMS 100 a zároveň je možné přes toto rozhraní 
desku ovládat a ladit.  

Jak je patrné, pro ladění je vyvedeno jak rozhraní RS232, tak i sběrnice ethernet. Na rozhraní 
RS232 (ttymxc0) je přesměrována konzole. Pomocí ní je možné sledovat hlášení jádra, přihlásit se 
do operačního systému, sledovat výpisy apod. Při vývoji však tato sériová linka nestačí, a je nutné 
sáhnout i po výkonnější sběrnici. Pomocí ehternetu je provedeno připojení desky do počítačové sítě. 
Při vývoji přes síť ethernet je po spuštění desky nahráno jádro operačního systému a připojen síťový 
souborový systém. Také je možné se díky spuštěné službě sshd přes ethernet připojit přes tzv. ssh 
klienta. Při finálním běhu aplikace je jádro vypáleno přímo v paměti NAND a souborový systém 
nahrán na SD kartě. Nyní již pro běh celé aplikace není potřebný ani ethernet ani sériová linka. 
Pro diagnostiku zařízení je vhodné použít opět ethernet a ssh klienta. Tím je umožněna plná kontrola 
aplikace i operačního systému přes rozhraní ethernet.  
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Obr. 2 Blokové schéma řídicí jednotky 

 

Věnujme pozornost dalším rozhraním UART. Na UART2 (ttymxc2) je vytvořen komunikační 
kanál s podřízenými jednotkami. Přes tento kanál je možné domluvit se a předávat data dalším 
modulům, které se podílí na řízení vozidla. Bude vytvořen komunikační protokol, který bude popsán 
v dalších kapitolách, a pomocí něj se bude komunikovat s moduly a také s nadřazenou vzdálenou 
vizualizací. 

Vizualizace a zároveň ovládání bude připojena na rozhraní UART4 (ttymxc4) přes WiFi 
modul, který bude při komunikaci zcela skrytý. Jelikož sériová linka při propojení dvěma vodiči 
(a země) nedisponuje potvrzováním zpráv na fyzické úrovni, bude tento problém muset být řešen 
na aplikační vrstvě a bude s ním počítáno. 
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Robotický model bude sestaven z podvozku RC automobilu Baja 5B SS. Jedná se o sportovní 
model automobilu s velikostí 1:5.  

 

 

Obr. 3 RC model automobilu, který je použit jako podvozek 
 

Zde jsou uvedeny základní vlastnosti modelu RC Baja 5B SS. 

Délka: 817 mm 
Šířka: 460 mm 
Rozvor: 570 mm 
Váha: 9600 g 

Model je osazen benzínovým motorem, který v tomto případě bude nahrazen elektromotorem. 
Díky tomuto klesne váha podvozku a do uvolněného místa bude možné zabudovat elektroniku. Model 
disponuje diferenciálem, převodovkou o celkovém poměru cca. 1:16, tlumiči a ovládáním řízením 
předních kol pomocí servo-motoru. Model je dostatečně velký a robustní a tím umožní montáž všech 
potřebných částí, jako jsou baterie, motor, elektronika a snímací senzory. Jedním z limitujících faktorů 
je užitečné zatížení, při kterém pružiny prvního prototypu podvozku klesly, a vozidlo bylo přetížené. 
 [8]
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5 Návrh algoritmu řízení pohybu 
V této kapitole budou podrobněji popsány principy a strategie řízení pohybu vozidla. Máme-li 

k dispozici robotické zařízení, je nutné znát jeho pohony, stupně volnosti a možnosti. Bylo sestrojeno 
robotické zařízení s pracovním názvem průzkumné vozidlo, které se shoduje svými pohony s osobním 
automobilem. Jedná se tedy o zařízení umožňující pohyb dopředu a dozadu pomocí jednoho pohonu – 
elektrického motoru. Za druhý pohon lze považovat servo-motor, který ovládá natočení kol. Tímto 
je možné řídit směr pohybu vozidla. Posledním doplňujícím prvkem je mechanická brzda, která 
je rovněž řízena servo-motorem. Toto jsou výstupní veličiny, které musí být ovlivňovány a řízeny tak, 
aby se vozidlo pohybovalo žádaným způsobem. 

Jak bude popsáno v dalších kapitolách, samotný řídicí algoritmus bude implementován 
do programu vehicle_control, který bude spouštěn jako samostatný proces podílející se na celkovém 
chodu aplikace. 

5.1 Řídicí veličiny pohybu 
Jak již bylo naznačeno, samotný pohyb je řízen třemi pohony. Aby bylo možné pohon řídit, 

je nutné domluvit fyzikální veličiny a rozsahy hodnot, které mohou pohony nabývat. Bylo rozhodnuto, 
že motor bude řízen na požadované otáčky, natočení kol na požadovaný úhel natočení a brzda bude 
aktivována či nikoli. Navíc je definována řídicí proměnná „Totál stop“, která umožňuje velmi rychlé 
nouzové zastavení vozidla. 

Veličiny mají tedy tyto fyzikální významy: 

Otáčky motoru: -7000 do 7000 [ot/min] 
Natočení kol: -60 do 60 [°] 
Aktivace brzdy: 0, 1 [-] 

 
Je zřejmé, že řídicích veličin, které přímo definují pohyb vozidla, není mnoho. Naopak veličin, 

které ovlivňují pohyb, je mnohem více. Při řízení vozidla člověkem je vnímána řada veličin zcela 
podvědomě. Člověk automaticky vnímá přetížení při jízdě do zatáčky, volant podvědomě otáčí tak, 
aby se držel stále na vozovce, sluchem vnímá otáčky motoru, tělem vnímá různé vibrace, zrychlení 
a brždění, zrakem vnímá dění okolo sebe. Většina těchto proměnných, podle kterých člověk řídí 
automobil, je vnímána zcela podvědomě, a je velmi nesnadné tyto veličiny vyjádřit matematicky. 

 Vyjádřením těchto skutečností, pravidel a hodnot se zabývá obor fuzzy řízení. Díky tomuto 
oboru je možné nadefinovat i „mlhavé“ proměnné, které nejsou exaktně vyjádřitelné. Implementace 
fuzzy regulátoru dle všech definic by byla v tomto případě velmi vhodná, však přesahuje rámec 
a možnosti této práce. Požití fuzzy regulátorů či neuronových sítí bude prozkoumáno v dalším 
pokračování na tomto projektu.  Ačkoli řídicí algoritmy nejsou zcela implementovány dle fuzzy řízení, 
mají mnoho společného. Řídicí algoritmy jsou bezesporu nelineární, jako je tomu u fuzzy regulátorů. 
Rovněž jsou algoritmy diskrétní, jelikož jsou implementovány pomocí počítače tedy digitální 
technologie. Zároveň řídicí smyčka obsahuje velké množství pravidel, která jsou podobné fuzzy 
pravidlům. Tyto pravidla jsou však většinou vyjádřeny velmi „ostře“, tj. nevyužívají fuzzy množin, 
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které mají definovánu příslušnost jednotlivých prvků. Některá pravidla se snaží definovat elementární 
příslušnost, jelikož bez ní by do řízení vstupovaly velmi „ostré“ a skokové zásahy.  [13]

Pro úplnost jsou zde uvedena některá slovně vyjádřená pravidla týkající se ručního řízení 
vozidla, tedy řízení, které je do jisté míry přenecháno uživateli. Tato pravidla slouží zejména k bezpečí 
tohoto řízení a znemožňují uživateli provádět „destruktivní“ řízení, jako je rozjetí při plné rychlosti 
proti překážce apod. 

Některá pravidla: 

- Jestliže je aktivován ruční režim, zkopíruj ruční hodnoty do řídicích hodnot. 

- Jestliže je aktivovaná brzda, otáčky motoru nastav na nulu. 

- Jestliže vypadne komunikace, otáčky motoru nastav na nulu. 

- Jestliže je rychlost vysoká a zároveň je překážka blízko, nastav otáčky motoru na nulu. 

- Jestliže je rychlost vysoká a zároveň je překážka velmi blízko, nastav otáčky na nulu 
a zároveň aktivuj brzdu. 

- Jestliže je rychlost nulová, deaktivuj brzdu. 

- Jestliže je před vozidlem překážka, nelze nastavit dopředný chod motoru. 

- Jestliže je za vozidlem překážka, nelze nastavit zpětný chod motoru. 

 

5.2 Strategie řízení pohybu 
Pohyb vozidla je řízen na základě mnoha faktorů. Faktory souvisí se stavem baterie 

a celkovým stavem vozidla, s trajektorií, strategie trajektorií bude popsána v dalších kapitolách,  
a také s překážkami. Nejprve budou shrnuty požadavky na řízení pohybu. 

- Ruční režim, který vyřadí automatiku z provozu 
- Zastavení v případě ručního režimu a ztráty komunikace s ovládacím panelem 
- Zastavení v případě ztráty komunikace s řídicí jednotkou (řeší podřízené moduly) 
- Nouzové zastavení zvané „Totál stop“. 
- Zastavení v případě slabé baterie 
- Nouzové zastavení v případě existence velmi blízké nepředpokládané překážky 
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Tyto požadavky shrnují zastavení vozidla či nedovolení pokračování v jízdě. Další požadavky 
již budou zahrnovat chování vozidla. 

- Pohyb, který sleduje úsečku 
- Zatáčení na další úsek trati 
- Vyhnutí se překážce 
- Otočení vozidla, pokud to bude možné 
- Couvání 
 
Z předchozích zkušeností bylo zjištěno, že vozidlo potřebuje kvalitní velmi rychlý senzor 

vzdálenosti, který umožní rozmítání a bude monitorovat terén. Z tohoto důvodu je na vozidle použit 
laserový senzor Sick LMS 100. Díky tomuto senzoru je možné dopředu vědět, jestli se blíží překážka, 
nebo je možné bezpečně pokračovat v jízdě. Rychlostí skenování prostoru před vozidlem a maximální 
vzdáleností, kterou je schopen senzor změřit je omezena i maximální rychlost vozidla. Toto je možné 
přirovnat k řízení osobního automobilu a délce brzdné dráhy – je možné jet pouze tak rychle,  
jak daleko vidíme, aby bylo možné včas a bezpečně zabrzdit. Rovněž bylo z předchozích zkušeností 
zjištěno, že je vhodné mít více senzorů vzdálenosti. Z tohoto důvodu modul senzorů obsahuje 
analogové dálkoměry a ultrazvukový senzor, který je schopen tyto informace poskytnout. Tímto 
je zajištěno zjištění jak vzdálených velkých překážek, které zjišťuje senzor LMS 100, a zároveň 
zjištění blízkých překážek bezprostředně před (za) vozidlem. 

V této práci jsou data ze senzoru LMS využity pouze jako informace o překážkách. Díky 
tomuto senzoru je vozidlo schopno odhalit překážky v jízdě a umožnit tak kontrolovat volnou 
trajektorii pohybu. Vozidlo se bude pohybovat na základě mapy předem známé. Data získaná 
ze senzoru jsou velmi kvalitní a je by možné z nich sestrojit novou mapu, která bude přesně odpovídat 
terénu. Sestrojení mapy ze získaných dat je však nad rámec této diplomové práce a úloha orientace 
v neznámém prostředí bude řešena v disertační práci. 
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5.3 Algoritmus řízení pohybu 
Nyní bude popsán algoritmus, který řeší pohyb. Pro řízení pohybu vozidla je k dispozici 

několik stěžejních informací. Jedná se o polohu vozidla v mapě, tj. souřadnice x a y, natočení vozidla 
a bod, kterého chce vozidlo dosáhnout. 

 Obr. 4Na obrázku níže ( ) je naznačená situace při jízdě vozidla. Bod [x0,y0] je aktuální poloha 
vozidla, bod [x1,y1] je bod, kterého chce vozidlo dosáhnout, úhel α je aktuální natočení vozidla. 
Z aktuální pozice [x0,y0] a dosahované pozice [x1,y1] je možné určit úhel β, který ukazuje natočení 
vozidla, kterého je třeba dosáhnout. Úhel γ je rozdílem úhlů β a α a je možné jej nazývat odchylkou 
řízení. Je nutné kola natočit tak (v tomto případě vpravo), aby se úhel γ zmenšoval a dosáhl nulové 
hodnoty. O toto se stará jednoduchá převodní tabulka, která podle velikosti úhlu γ natočí kola tak, 
aby se úhel zmenšoval. 

Navíc z této situace je možné vyvodit rychlost, kterou se má vozidlo pohybovat. Z aktuální 
polohy [x0,y0] a dosahované polohy [x1,y1] je možné velmi jednoduše určit vzdálenost, kterou je třeba 
překonat. Vychází se z předpokladu, že pokud je trajektorie k bodu [x1,y1] velká, bude zvolena velká 
rychlost. Tímto faktem je zajištěno, že na krátkých úsecích se bude vozidlo pohybovat pomalu. Navíc 
při blížení se k bodu [x1,y1] bude vozidlo plynule zpomalovat. O přepočet překonávané vzdálenosti 
na požadovanou rychlost se opět stará jednoduchá převodní tabulka obsažená v programu. 

 
Obr. 4 Situace při řízení vozidla 

 

Pro usnadnění dosažení bodu je umožněna tolerance. Tato tolerance je zvolena relativně 
vysoká. Hodnota tolerance je zvolena 700 mm. Díky tomuto však je možné dosáhnout toho, že vozidlo 
začne zatáčet dříve, než přesně dosáhne bodu a tím je jeho trajektorie subjektivně lepší a blíží 
se trajektorii, kterou by zvolil člověk. 
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 Obr. 5Na obrázku níže ( ) je vidět záznam pohybu v laboratoři. Černá čára symbolizuje zdi 
laboratoře, černá lomená křivka ukazuje navrhnutou trajektorii a fialová čára ukazuje skutečnou dráhu, 
kterou vozidlo vykonalo. Červené lomené čáry jsou další možnosti cest nadefinované v mapě. 
Je zřejmé, že vozidlo výborně kopírovalo zvolenou trajektorii a pohybovalo se po ní. 

 
Obr. 5 Zachycení pohybu vozidla 

 

5.3.1 Překonávání překážek 
Dalším požadavkem na vozidlo je vyhnutí se překážce. Po zadání cílové destinace, tj. bodu, 

kterého má vozidlo dosáhnout, je nejprve pomocí Dijkstrova algoritmu (viz kapitola  6) zvolena 
vhodná trasa. Ta je uložena do listu (dynamického pole, v c++ proměnná vector). Program postupně 
prochází tyto body a navádí na ně vozidlo. Takto je dosažena cílová destinace. Jestliže se však 
na zvolené trajektorii objeví překážka, je nutné tuto trajektorii změnit.  

Změna se provede tak, že průzkumné vozidlo při detekci překážky před vozidlem vyhodnotí 
prostor vlevo a vpravo ve směru jízdy a vloží do listu dosahovaných bodů nový bod, který zajistí 
objetí překážky. Situaci ukazuje obrázek ( Obr. 6). Červeně je zobrazen terén, zeleně je vybarvena 
překážka na trase mezi body [x0,y0] a [x1,y1]. Je zvolen bod [x2,y2], který zajistí, že vozidlo překážku 
objede, tedy překoná.  [7]

 

 
Obr. 6 Návrh překonání překážky 
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Rozeberme problematiku objetí překážky trochu důkladněji. Jak již bylo řečeno, samotné 
objetí překážky je provedeno vložením nového bodu do plánované trajektorie. Navíc je řešeno, že se 
překážka nachází příliš blízko bodu, a tento bod je novým nahrazen. Díky tomuto faktu je umožněno 
„přeskočení“ bodu, na který je vozidlo naváděno. 

Nejsložitější část vyhnutí se překážce je včasné zareagování a zhodnocení terénu okolo. 
Algoritmus vyhodnocuje terén ve směru jízdy, tedy ne před vozidlem, ale ve směru natáčení vozidla. 
Při detekci překážky je vyhodnocen prostor vlevo a vpravo a vozidlo se rozhodne, na kterou stranu 
pojede. Vyhodnocení probíhá tak, že je analyzován terén vpravo či vlevo od vozidla. Pokud se v tomto 
prostoru nevyskytuje žádná blízká překážka, je považován tento prostor za prázdný a vozidlo  
se po něm může pohybovat. Následně je v tomto prostoru vypočítán bod, který je kolmý na původní 
trajektorii a je od ní odkloněn na levou nebo pravou stranu. Je-li tento bod v blízkosti původního bodu, 
je tento bod nahrazen, v opačném případě je nový bod pouze vložen před bod původní. Zároveň 
je kontrolováno, zda je právě dosahovaný bod posledním a zároveň cílovým bodem. V tomto případě 
je vyhodnocován prostor pouze do konce přepokládané trajektorie. Vozidlo vyhodnocuje překážky 
vzdálené do 2.5 m. Vzdálenější překážky nejsou brány na zřetel. Jestliže je cíl vzdálen pouze 2 metry 
bude vozidlo vyhodnocovat překážky vzdálené pouze dva metry. Z bezpečnostních důvodů jsou vždy 
vyhodnocovány překážky ve vzdálenosti alespoň 1 m. Zároveň je nutné podotknout, že vyhodnocení 
překážek a jejich následné překonání je postaveno mimo detekci překážek, která funguje za všech 
okolností. Tato kontrola je aktivní vždy a má 3 stupně.  Na obrázku níže ( Obr. 7) je zobrazena 
výsledná dráha vozidla, které bylo nuceno překonat překážku.  

 

 
Obr. 7 Ukázka překonání překážky 
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5.3.2 Bezpečnostní kontroly řízení 
Aby byla minimalizována možnost kolize s překážkou, jsou do řídicích algoritmů 

implementovány kontroly překážek. Tyto kontroly jsou v jednom cyklu algoritmu řízení vykonány 
vždy a to i v případě, že je aktivován ruční režim. Kontroly je možné zařadit do tří stupňů. 

První stupeň kontroly zjišťuje, zda se ve větších vzdálenostech ve směru jízdy nevyskytuje 
překážka. Jestliže je překážka detekována, dochází k omezení otáček motoru a tedy ke včasnému 
zpomalení. Tato kontrola je určena převážně pro pohyb bez změny natočení kol a je schopen ubrzdit 
před statickou překážkou. Vzdálenosti a otáčky motoru byly navrženy dle testů v laboratoři. 

Druhým stupněm kontroly je detekce bližších překážek. Vyskytne-li se v blízkosti vozidla 
překážka a vozidlo se pohybuje příliš rychle na to, aby zastavilo pouze odstavením motoru nebo jeho 
zpomalením, je aktivována mechanická brzda. Tato kontrola je určena pro zastavení před náhlou 
překážkou nebo pro překážku, která se objeví při změně natočení kol. Tyto dva stupně kontroly jsou 
obstarávány laserovým senzorem LMS 100. 

Posledním stupněm kontroly jsou optické dálkoměry a ultrazvukové senzory. Tyto senzory 
mají menší přesnost a dosah a proto při detekci překážky okamžitě vypínají motor. Navíc při detekci 
velmi blízké překážky a vysokých otáčkách motoru aktivují mechanickou brzdu. 

Tyto kontroly jsou implementovány pro pohyb vpřed. Bohužel při couvání nejsou k dispozici 
data z laserového senzoru, protože je měřen pouze úhel 270°. Při pohybu vzad je tedy spoléháno pouze 
na optické dálkoměry a ultrazvukový snímač. Z tohoto důvodu jsou otáčky motoru vzad omezeny 
z původních 7000 ot/min na 3000 ot/min. 
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5.4 Laserový senzor Sick LMS 100 
LMS 100 je špičkové laserové čidlo vzdálenosti umožňující měření vzdálenosti předmětů 

až do 20 m a to v rozsahu 270°. Senzor obsahuje rotor, na který je připevněn měřicí laser. Čidlo 
umožňuje skenování terénu v rozsahu 0° až 270° v kroku po 0.5° / 0.25° s frekvencí 50 Hz / 25 Hz. 
Senzor umožňuje aplikaci různých filtrů, rozdělení částí skenovaného terénu, komunikaci po sériové 
lince, CANu a Ethernetu. Senzor může zasílat hodnoty o naměřených vzdálenostech nebo o remisivitě.  
Jedná se o senzor, který je určen do průmyslu pro monitorování nebezpečných prostorů, měření 
vzdáleností předmětů apod.  [5]

Další motivací použití senzoru je úspěšné nasazování podobných senzorů stejné značky pro 
soutěž autonomních vozidel Darpa Urban Chalenge. Tam jsou používány laserové senzory 
s kombinacemi kamer.  [4]

V této prací nebudou rozebírány vlastnosti a přesná nastavení senzoru, jelikož výběr tohoto 
senzoru není předmětem zadání diplomové práce. Senzor byl přesunut z jednotky senzorů na řídicí 
jednotku, protože poskytuje přílišné množství dat a jednotka senzorů nedisponuje rozhraním pro síť 
ethernet. Zároveň jsou data ze senzoru použity pro orientaci v terénu a nepodílí se na kritickém řízení 
vozidla. Z těchto důvodů byl senzor připojen přímo k řídicí jednotce. 

Další podrobnosti se lze dočíst jak v manuálu senzoru, tak v příloze ( Příloha V), 
dokumentujícím komunikační protokol a nastavení senzoru pro potřeby průzkumného vozidla. 

 
Obr. 8 Laserový senzor Sick LMS 100 
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5.5 Využití dat z Laserového senzoru 
Laserový senzor poskytuje velmi velké kvantum dat, které jsou pro základní představu 

o překážkách až zbytečné. Bohužel není možné použít horší senzor, protože by některé překážky 
nemusel detekovat. Jedná se zejména o tenké nohy židlí apod. Pro základní orientaci z terénu byla data 
ze snímače filtrována. Základní filtry jsou aplikovány již při nastavování senzoru a další filtr, který 
podstatně redukuje objem dat, jsou provedeny programově přímo v řídicí jednotce.  

Filtr redukuje rozlišení senzoru na 54 hodnot po 5°. Rozsah senzoru zůstává 270°. Senzor 
poskytuje hodnoty pro každý měřený úhel v rozsahu od 0 mm do 20000 mm. Jestliže senzor 
vyhodnotí, že „nevidí“ žádnou překážku signalizuje tento stav zasláním čísla 0. Pro průzkumné 
vozidlo tedy nula znamená žádná překážka a z praktických důvodů byla hodnota změněna na 20000. 

Filtrace se provádí velmi jednoduše. Vždy z 20 hodnot je vybrána právě ta nejmenší. Poté se 
pokračuje vyhodnocením následujících 20 hodnot. Právě nejmenší hodnota se vybírá s ohledem 
na charakter měření. Vozidlo zajímají překážky a zejména ty, které jsou nejblíže. Minimem 
je zajištěno právě detekce bližších překážek. 

Na základě těchto filtrovaných hodnot může vozidlo velmi rychle sledovat terén kolem sebe 
a zhodnotit, jestli je možná zvolená trajektorie pohybu. 

Na následujícím obrázku je pro ilustraci uveden výstup jednoduchého testovacího programu 
SICK Client, který byl napsán v programovacím jazyce C# a slouží k otestování funkčnosti senzoru 
a k prvnímu seznámení s funkcí senzoru. Zároveň umožnil do velké míry odladit problémy 
se senzorem, které při implementaci do řídicí jednotky již dále nemusely být řešeny. 

 
Obr. 9 Ukázka obrazu hodnot ze senzoru LMS 100 

- 16 - 



6 Návrh trajektorie pohybu 
Tato kapitola se zabývá řešením problému orientace v prostoru a analýzou okolí. Je zde 

rozebrán model, podle kterého je zjištěna trajektorie a která povede k cíli. Základem této kapitoly 
je práce s mapou, rastrové a vektorové mapy a nakonec je dotknuta nákladová vzdálenost, tedy 
optimalizace trajektorií. 

6.1 Rastrová mapa a vektorová mapa 
Rastrová mapa je jedna z možností reprezentace geodetických dat v počítači. Je možné si ji 

představit jako dvojrozměrné pole hodnot (jedna vrstva), kde každá hodnota reprezentuje informaci 
o dané pozici. Příkladem může být nadmořská výška. Mějme dvourozměrné pole hodnot, kde každá 
hodnota reprezentuje nadmořskou výšku na dané pozici. Získali jsme rastrovou mapu nadmořské 
výšky. Hodnoty mohou reprezentovat nejrůznější informace, jako jsou města, cesty, inženýrské sítě, 
katastry apod.  [12] [13] 

Důležitým faktem rastrové mapy je, že musí být definována velikost jednoho pixelu, tedy 
jednoho bodu mapy. Toto je bezpodmínečně nutné pro další práci s rastrovou mapou. Ve své podstatě 
je rastrová mapa jednodušší, lépe pochopitelná a představitelná, protože se velmi dobře podobá 
klasické papírové mapě.  [15] [16]

Vektorová mapa je složitější reprezentace mapy. Místo bodů v poli hodnot jsou k dispozici 
vektory, které mohou mít určitý význam. Vektor může např. ohraničovat vodní plochu. Vektor může 
reprezentovat pozemní komunikaci, v takovém případě se v podstatě jedná o úsečky. Je zřejmé, 
že vektorová mapa je popsána matematicky. Velmi podobná situace je u vektorových a rastrových 
aplikací. Corel je aplikace pracující s vektorovou grafikou, Photoshop je aplikace pracující s rastrovou 
grafikou. Obě aplikace podávají špičkové grafické výstupy, ale jejich použití je trochu jiné. 

6.2 Vytvoření vektorové mapy 
Průzkumné vozidlo má za úkol se bez cizí pomoci orientovat v terénu. Tuto úlohu lze rozdělit 

na dvě situace. Orientace ve známém a neznámem prostředí. Dále je nutné uvědomit si, jak bude 
definováno známé a neznámé prostředí. Neznámé prostředí lze definovat celkem snadno. Nejsou 
známy žádné informace o terénu a jsou dostupné pouze aktuální data ze senzorů. Známé prostředí 
je chápáno jako prostředí, ve kterém je znám charakter okolí a je nějakým způsoben definován 
a uložen v paměti. V obou případech je nutné definovat souřadný systém, který úzce souvisí 
s pohybem a polohou vozidla. Zvolme kartézský souřadný systém, který bude navíc zahrnovat 
natočení vozidla. Tento krok je klíčový k návrhu trajektorie pohybu, neboť bez souřadného systému 
není možné ani relativně určit, kde se vozidlo nachází.  

Dalším krokem je vlastní řešení trajektorie pohybu. V neznámém prostředí musí vozidlo pro 
zjištění trajektorie použít svou „inteligenci“, jedná se tedy o autonomní systém, který musí „sám“ 
vyřešit úlohu – tedy systém s umělou inteligencí. Tato úloha přesahuje rámec diplomové práce 
a nebude do podrobnosti řešena. Ve známém prostředí může vozidlo využít znalosti okolí a dle těchto 
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znalostí nalézt optimální trajektorii. K tomuto řešení potřebuje mapu okolí. V mapě jsou zaznamenány 
znalosti o daném okolí, zejména informace o překážkách a o vhodných trajektoriích. 

K řešení tohoto problému je zvolena vektorová mapa okolí. Mapa obsahuje informace 
o překážkách (zdech), potenciálních překážkách (dveřích, dveře mohou být zavřeny či otevřeny) 
a nakonec informace o vhodných trajektoriích pohybu. Všechny tyto informace jsou uloženy ve formě 
vektoru (úsečky).  

6.2.1 Kreslení map 
Aby bylo možné vozidlu „předat“ znalosti o okolí, je nutné tyto znalosti interpretovat 

srozumitelně pro řídicí program. Jako srozumitelná interpretace je zvolena vektorová mapa, 
která je uložena do datového souboru. Tento soubor není srozumitelný pro člověka a je tedy nutné 
navrhnout způsob, kterým bude mapa vytvářena. Řešením tohoto úkolu je nakreslení mapy 
v programu AutoCAD a následnou transformací vytvořit data vhodná pro program průzkumného 
vozidla. Je využit formát souboru dxf (verze AutoCAD 12), který AutoCAD podporuje 
 a který je jednoduše zpracovatelný pro program. Tento souborový formát je ukládán v prostém textu, 
není nijak komprimován a obsahuje informace o hladinách, entitách a mnohé další informace 
o výkrese. Popis konverze tohoto souboru bude popsán v dalších podkapitolách. 

Je zřejmé, že zmíněná konverze nebude podporovat všechny entity výkresu a bude nutné 
dodržovat definovaná pravidla. 

- Mapa je kreslena výhradně pomocí úseček. 
- Úsečky jsou kresleny v absolutních souřadnicích v mm. 
- Mapa je rozdělena na segmenty (viz níže). 
- Segmenty jsou vždy stejně velké čtverce (polyline) a budou v hladině „segmenty“. 
- Žádná úsečka nesmí ležet ve více segmentech najednou. 
- Úsečky jsou kresleny v hladinách „dvere“, „zdi“ a „cesty“. 
- Mapa je orientovaná jako klasická mapa, tedy nahoře je sever. 
 
Při dodržení těchto pravidel a uložení do formátu AutoCAD 12 dxf je možné z takového 

výkresu vygenerovat mapu. 

6.2.2 Generátor map 
Výkres aplikace AutoCAD ve formátu dxf stále obsahuje spoustu nepoužívaných informací 

a není uložen ve vhodném tvaru. Z tohoto důvodu je vytvořena aplikace „Generátor map“,  
která převede výkres dxf do níže navrženého formátu. 

Aplikace umožňuje tyto operace: 

- Načtení výkresu ve formátu AutoCAD 12 dxf. 
- Zobrazení tohoto výkresu v grafické podobě velmi podobné samotnému zobrazení 

v AutoCADu. 
- Zobrazení jednotlivých segmentů mapy. 
- Vygenerování mapových souborů vhodných pro průzkumné vozidlo. 
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6.2.3 Generování mapy 
Aplikace generátor map umožňuje samotnou generaci mapového podkladu do formy vhodné 

pro průzkumné vozidlo. Je definována struktura, do které je mapa převedena při procesu generace. 

Jak již bylo řečeno, mapa obsahuje segmenty. Ty mají pevnou velikost a obsahují relativně 
málo informací. To je z důvodu rychlosti zpracování. Jestliže má vozidlo svou polohu, nepotřebuje 
znát celou mapu, ale pouze blízké okolí, tudíž segment, ve kterém se právě nachází popřípadě 
sousedy. 

Nyní se podrobněji podíváme na strukturu mapových souborů. Z důvodu optimalizace 
rychlosti vyhledávání v mapě je struktura navržena tak, aby bylo možné ji velmi jednoduše 
programově číst, vyhledávat v ní a analyzovat ji. Mapové podklady jsou složeny ze dvou textových 
souborů. Jeden soubor má příponu mif a druhý příponu map. Oba soubory mají shodný název lišící se 
pouze v příponě.  

 

 
Obr. 10 Ukázka mapy otevřené v generátoru map 
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Mif soubor 
Míf soubor obsahuje pouze informace, na jaké binární adrese se nachází segment daného ID 

a pozici segmentu v mapě. Struktura je tedy velmi jednoduchá. Každý řádek obsahuje informace 
o pozici jednoho segmentu. 

ID ADRESA_SEGMENTU X0 Y0 VELIKOST_SEGMENTU 

Tento soubor je vytvořen pro snadnou orientaci v mapě. Představme si situaci, že mapový 
podklad je velmi rozsáhlý a je neefektivní mít celou mapu stále načtenou v operační paměti RAM. 
Dále si představme, že se pohybujeme po segmentu a blížíme se k jeho konci. Segment má definované 
své sousedy (viz níže) a známe tím pádem ID sousedního segmentu. Je třeba jej načíst. Opět by bylo 
neefektivní prohledávat celý mapový podklad a hledat segment. Stačí zjistit, na jaké adrese v souboru 
se daný segment nachází a přesunout se přímo na pozici hledaného segmentu. Je tedy zřejmé, 
že soubor mif usnadňuje vyhledání segmentů. 

Pro prvotní orientaci v mapě, kdy je známá poloha, ale není znám segment, ve kterém 
se vozidlo nachází, je do mif souboru přidána informace o levém dolním rohu segmentu a jeho 
velikosti. Díky tomu není třeba mapu prohledávat celou při prvním hledání pozice. 

 
Map soubor 
Map soubor obsahuje informace o jednotlivých segmentech. Navíc obsahuje informaci o GPS 

souřadnici bodu [0,0] (levý dolní roh) a pravém dolním rohu. V následujících odstavcích je rozebrána 
struktura segmentů v mapovém souboru. 

Mapový segment obsahuje informace o možných trajektoriích (cestách), zdech a dveřích. 
Segment začíná klíčovým slovem STARTSEGMNET, následuje identifikátor segmentu, jeho 
absolutní pozice v mapě a velikost (v mm). 

STARTSEGMENT 
ID=1 
X0=0 
Y0=0 
SIZE=50000 
 

 
Po těchto úvodních datech následují informace o sousedních segmentech. Sousední segmenty 

jsou pojmenovány 1 – 8 a za nimi jsou informace identifikovány ID. Pokud je ID rovno nule, jedná se 
o kraj. 

SEGMENTREF1 3 
… 
SEGMENTREF8 0 
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Za touto definicí následují samotné data mapy. Jedná se o úsečky (vektory) se strukturou: 

IDENTIFIKATOR_OBJEKTU X0 Y0 X1 Y1 

Zde jsou uvedeny příklady: 

ZED 6568 8941 34762 8941  
ZED 34762 8941 34762 17244  
DVERE 43888 17244 43888 24244  
CESTA 9459 14299 23561 21252  
CESTA 23561 21252 50000 21252  

Za těmito daty následuje již pouze klíčové slovo KONECSEGMET 

KONECSEGMENT 

Po ukončení segmentu následují další segmenty mapy. Za posledním segmentem je ukazatel 
konce souboru ENDOFFILE. 

ENDOFFILE 
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6.3 Nalezení vhodné trasy 
Jednou z úloh, které se provádí s mapovým podkladem, je nalezení vhodné trasy v této mapě. 

Byla zvolena vektorová mapa a do ní jsou zakresleny vhodné úseky (úsečky), po kterých se má 
vozidlo pohybovat. Díky tomuto je možné navrhovat trajektorii mezi startem a cílem právě z těchto 
úseků. Otázkou je, které úseky má vozidlo zvolit pro dosažení cíle. Je tedy nutno optimalizovat 
trajektorii dle zvoleného kritéria. Jako optimalizační kritérium je zvolena vzdálenost. Nalezená trasa 
musí být tedy nejkratší. 

Existuje celá řada algoritmů zabývající se hledáním nejkratších vzdáleností. Je použit 
Dijkstrův algoritmus, který je schopen nalézt nejkratší vzdálenost mezi zadanými body a splňuje 
optimalizační kritérium.  [9]

6.3.1 Dijkstrův algoritmus 
Dijkstrův algoritmus je algoritmus, který nalezne v orientovaném a ohodnoceném grafu 

nejkratší cesty ke všem vrcholům grafu z daného vrcholu grafu. Nejprve převeďme Dijkstrův 
algoritmus pro potřeby průzkumného vozidla a definujme základní pojmy.  [9]

Vrchol grafu – je počáteční či koncový bod jednoho úseku. 

Hrana grafu – je cesta, po které je možné dostat se přímo z jednoho vrcholu do druhého. 
Každý úsek tvoří právě jednu hranu. 

Ohodnocení hrany – je míra náročnosti cesty po hraně grafu. Tato náročnost odpovídá 
aritmetické délce jednoho úseku. 

Ohodnocení vrcholu – je míra náročnosti cesty z počátečního vrcholu do tohoto vrcholu. 
Algoritmus zjišťuje právě nejmenší náročnost, tj. nejkratší vzdálenost.  

Trvale ohodnocený vrchol – je vrchol, u kterého je známa nejkratší možná cesta a již se 
nepodílí na algoritmu. Je z něj „vyřazen“. 

Nyní bude popsán Dijkstrův algoritmus pro nalezení nejkratší trasy tak, jak je implementován. 

1. Vytvoření pole vrcholy[N], které bude obsahovat všechny jedinečné počáteční či 
koncové body. Je nutné projít všechny segmenty mapy, v nich všechny cesty a vložit 
do pole vrcholy všechny nestejné počátky či konce segmentů cest. 

2. Nyní je nutné vytvořit dvourozměrné pole, jehož dimenze bude stejná jako vrcholy. 
Toto pole nazveme váhy[N][N]. 

3. Do tohoto pole je nutné uložit všechny možné spojnice bodů. Takto je možné vytvořit 
graf, kde náročnost z jednoho bodu do druhého je různá od druhého bodu k prvnímu. 
Toto ovšem není tento případ a proto bude pole symetrické. Náročnost bude 
aritmetická délka jednoho úseku. Všechny ostatní hodnoty v poli budou -1. Toto 
symbolizuje, že neexistuje spojnice. Na diagonále budou rovněž čísla -1. Vše bude 
vysvětleno v následujících vzorcích. 
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Mějme dva různé vrcholy, které tvoří spojnici: 

]700,300[]9[
]500,100[]5[

=
=

vrcholy
vrcholy

 (1) 

 

Spojnice bude mít délku: 
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Tyto vrcholy se projeví v poli váhy. 
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Pozn.: První řádek a sloupec matice symbolizuje pouze indexy pole. 

 

4. Nyní je možné inicializovat samotný Dijkstrův algoritmus. Vytvoříme trojici pole 
o dimenzi N, kde budou uchována data potřebná pro algoritmus. 

5. V poli délky[N] budou uchovávány nejkratší vzdálenosti od počátečního bodu. 
Při inicializaci budou nastaveny na nekonečno, pouze vzdálenost počátečního bodu 
k počátečnímu bodu je nulová, a proto tato hodnota bude nastavena na nulu. 

6. V poli trvalý[N] budou uchovávány informace, zda je daný bod trvale ohodnocen či 
nikoli. Trvale neohodnocen bude označen číslem 0 a trvale ohodnocen bude označen 
číslem 1. Všechny body jsou při inicializaci označeny jako neohodnocené a počáteční 
bod označen jako ohodnocený. 

7. V poli předchozí[N] budou uchovávány informace, ze kterého bodu se do tohoto bodu 
dostaneme. Při ukončení algoritmu obsahuje toto pole právě předchozí „stanoviště“ 
na nejkratší trase. Při inicializaci jsou všechny indexy označeny číslem -1,  
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8. které symbolizuje, že z tohoto bodu není definována trasa. 

Nyní je možné přistoupit k samotnému Dijkstrovu algoritmu. 

 

9. Prvním krokem Dijkstrova algoritmu je nalezení bodu s nejmenším ohodnocením. 
Nejprve je tedy nalezen počáteční bod. 

10. Následně je tento bod trvale ohodnocen a tedy „vyřazen“. 

11. V dalším kroku jsou postupně nalezeny všechny hrany, které k tomuto bodu náleží, 
resp. jejich koncové body. Podmínkou je, že koncový bod nesmí být také trvale 
ohodnocen. 

12. Jestliže součet právě trvale ohodnoceného bodu a náročnost právě zkoumané hrany 
je menší než délka[N] (v prvním případě nekonečno), je nahrazeno ohodnocení 
vrcholu, do kterého ústí zkoumaná hrana, právě tímto součtem. Zároveň je do pole 
předchozí[N] uložena index právě trvale ohodnoceného bodu. 

13. Algoritmus opakuje body 8 – 11 do doby, kdy jsou všechny vrcholy grafu trvale 
ohodnoceny. V této chvíli algoritmus končí. 

14. Následuje zjištění nejkratší trasy. Postupuje se odzadu, tedy z cílového bodu zpět 
do počátečního.  

15. Zjistíme, na který vrchol odkazuje pole předchozí[N] koncového vrcholu. 

16. Tento vrchol je dalším vrcholem trasy a sám odkazuje na další vrchol trasy. 

17. Opakováním bodu 15 procházíme graf až k počátečnímu vrcholu, který neodkazuje 
na žádný další vrchol. 

18. Získané vrcholy jsou v opačném pořadí, a proto je třeba je obrátit. 

 

 

Přesně podle tohoto návodu byl naimplementován algoritmus pro návrh trajektorie, po které se 
má vozidlo dostat k cíli. Ještě před samotným zahájením tohoto postupu je třeba aproximovat 
počáteční a koncový bod na nejbližší existující vrchol, který existuje v mapě. 

Nyní je uvedena ilustrující ukázka návrhu trajektorie dle Dijkstrova algoritmu 
naimplementovaném přímo v řídicí jednotce. Na níže uvedeném obrázku je příklad grafu,  
který je složen z několika vrcholů a hran. Pro názornost byly vrcholy označeny čísly. Tento graf 
je nakreslen v programu AutoCAD a z výkresu byla vygenerována mapa. Na tuto mapu byl aplikován 
Dijkstrův algoritmus s počátečními parametry: 

point_s odkud = mapa.FindNearestPoint(19840, 44350); 
point_s kam = mapa.FindNearestPoint(22045, 5676); 
trasa = mapa.FindTheWay(odkud, kam); 
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Tyto parametry byly algoritmem vyhodnoceny a zpracovány. Algoritmus našel trasu,  
která je pro názornost zakreslena do obrázku ( Obr. 11). 

 

 

Obr. 11 Ukázka Dijkstrova algoritmu 
 
Zde je vidět výstup algoritmu. Ten je pro názornost zpřehledněn. Pod sebou na řádcích je vidět 

nejprve označení vrcholu, dále jeho souřadnice a nakonec náročnost trasy, kterou je nutné vykonat pro 
dosažení počátku. 

1: X = 20000 Y = 45000 Délka = 0 
3: X = 11000 Y = 39000 Délka = 10816 
5: X = 18000 Y = 29000 Délka = 23022 
6: X = 31000 Y = 22000 Délka = 37786 
9: X = 24000 Y = 6000  Délka = 55250 
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7 Lokalizace v prostoru 
V této kapitole jsou popsány strategie lokalizace mobilního robotického v prostoru pomocí 

informací z podřízených jednotek a připojení. Nejprve jsou rozebrány požadavky na lokalizaci a dále 
jsou uvedeny možnosti lokalizace vozidla. Na závěr kapitoly jsou jednotlivé možnosti zhodnoceny. 
Jsou rozebrány tyto možnosti lokalizace: 

- Lokalizace pomocí údaje s GPS 

- Lokalizace pomocí WiFi připojení 

- Lokalizace pomocí elektronického kompasu 

- Lokalizace pomocí odometrie 

- Lokalizace pomocí laserového senzoru LMS 100 

Lokalizace je vytvářena ve velmi úzké spolupráci s kolegou, který má na starosti přímo její 
realizaci. Nejprve byly vytvořeny požadavky na výstup, který budou podřízené jednotky produkovat. 
Bylo dohodnuto, že výstupem bude přímo absolutní poloha [x, y] a natočení vozidla vůči severu. 
Realizace a výpočet polohy je proveden přímo v podřízeném modulu. Ten má k dispozici všechny 
informace ze senzorů (vyjma senzoru LMS 100) a z těchto informací je získána poloha. Všechny 
metody lokalizace, které jsou ve vozidle použity, jsou rozebrány, zjištěny jejich vlastnosti a přesnost 
a řídicí jednotka s výslednými možnostmi lokalizace počítá. 

7.1 Lokalizace pomocí údaje s GPS 
Lokalizace pomocí systému GPS je velmi rozšířenou a relativně přesnou metodou pro zjištění 

pozice. Průzkumné vozidlo disponuje přijímačem GPS signálu a je připraveno jej použít. Použití však 
nese jistá omezení. GPS může sloužit pouze v pro lokalizaci polohy v exteriéru. V interiéru není 
dostupný signál z družic a není možné zjistit polohu. Dalším významným omezením je přesnost 
polohy určené pomocí GPS. Ta se pohybuje cca. 10 m. Je zřejmé, že lokalizace pomocí GPS je vůči 
velikosti vozidla relativně velmi nepřesná. GPS poskytuje informaci o absolutní poloze. Změřením 
dvou různých bodů je možné navíc určit azimut a rychlost. GPS systém poskytuje informaci 
o zeměpisné šířce a délce. Je známo, že zeměkoule je zploštělá. Matematickým popisem planety země 
je tzv. geoid. Z něj je možné pozici přepočítat na souřadný systém GPS na souřadný systém vozidla. 
Pro zjednodušení a pro vzdálenosti cca. 100 km je možné provést aproximaci geoidu na kouli. 
 [11] [12] [18]
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V mapě jsou definovány dva GPS body a třetí bod je změřená poloha GPS. Z těchto tří bodů 
je spočítána vzdálenost mezi nimi. Jsou získány délky tří úseček trojúhelníka. O levém dolním rohu 
mapy a pravém dolním rohu mapy víme, že tvoří osu x. Tento trojúhelník je umístěn do počátku  
osy x a je na ni „položen“. Pomocí trigonometrických funkcí je pak možné získat posunutí po ose x  
a po ose y.  

Pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma souřadnicemi byl použit výpočet ortodromy tedy kratší 
vzdálenosti, který je kompletní uveden v použité literatuře. Tento výpočet je implementován v jazyce 
C# a je zakomponován do generátoru map, kde je umožněna kontrola zadaných GPS souřadnic.  [11]

Mapa orientována na sever, tudíž pro ukotvení mapy na geoidu stačí pouze jeden bod, 
ze kterého je možné souřadnice přepočíst. Tento výpočetní postup zvolil kolega, který má na starost 
samotný přepočet a implementoval jej v modulu senzorů. Detailní postup výpočtu je zdokumentován 
v jeho diplomové práci. 

Podívejme se nyní na použití navigace GPS v průzkumném vozidle. Bohužel v podmínkách 
malé laboratoře GPS nelze použít. Jednak nemá přijímač signál a navíc byly ježděny testovací dráhy 
cca. 10 m. S GPS pozicí je možné počítat při pohybu venku na dlouhé vzdálenosti. Přesnost GPS 
je závislá na mnoha faktorech. Přesnost je závislá na typu přijímače, počtu viditelných družic a jejich 
prostorovému uspořádání atd. Přijímač poskytuje informace o přesnosti údaje. Je to tzv. HDOP 
horizontální snížení přesnosti, VDOP vertikální snížení přesnosti a další. Tyto údaje vyjadřují velikost 
chyby prostorového uspořádání družic a jsou bezrozměrné. Z těchto hodnot se velmi hrubě dá 
usuzovat přesnost naměřené hodnoty, ale přesně chybu určit nelze.  [18]

S údajů GPS je možné určení azimut a rychlosti. Při pokusech bylo zjištěno, že určení azimutu 
je možné pouze tehdy, pohybuje-li se vozidlo vyšší rychlostí (cca. 20 km/h). Průzkumné vozidlo této 
rychlosti nedosahuje, a proto není možné průběžné určování azimutu při jízdě. 
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7.2 Lokalizace pomocí WiFi připojení 
Dalším možným způsobem je lokalizace pomocí WiFi. Systém pracuje na principu měření 

signálů z okolních vysílačů. V mapě jsou zaneseny všechny vysílače WiFi (AP) a síla signálu,  
který je možno naměřit v libovolném bodě, odpovídá vzdálenosti od vysílače. Z tohoto faktu je možné 
určit vzdálenost od vysílače. Při výskytu více vysílačů je možné určit přibližnou polohu mezi těmito 
vysílači. Čím je dostupných vysílačů více, přesnost se do jisté míry zvětšuje. Přesnost této metody 
je závislá na počtu vysílačů v dosahu. Při viditelnosti dvou vysílačů je přesnost polohy zhruba 10 m, 
při viditelnosti tří vysílačů je přesnost zhruba 7 m. Princip získávání aktuální polohy je zobrazen 
na obrázku ( Obr. 12).  [14]

 
Obr. 12 Určování pozice pomocí WiFi 

 
Je zřejmé, že tato přesnost je srovnatelná s GPS navigací a zároveň je zřejmé, že pro navigaci 

v interiéru vybaveném kvalitní sítí WiFi je možné získat zevrubnou absolutní polohu. Bohužel ani tato 
metoda není dostatečně přesná pro určení polohy vozidla.  

Dalším omezením je možnost získávání síly signálu z použitého WiFi modulu. Tento modul 
umožňuje získat informaci o vysílačích v dosahu a určení síly jejich signálů. Toto je však možné 
provést pouze v tzv. AT režimu, do kterého je modul nutno přepnout. V této době nesmí probíhat 
žádná komunikace a díky tomu musí dojít k přerušení komunikace s vzdáleným panelem. Jelikož se 
ukázala komunikace s uvedenými moduly velmi problematická, lokalizace pomocí WiFi nakonec 
použita nebyla.  [6]
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7.3 Lokalizace pomocí elektronického kompasu 
Velmi stěžejním parametrem při navigaci vozidla je jeho natočení. Bez této informace není 

známo, kterým směrem se bude vozidlo pohybovat. Pro zjištění této informace je použit elektronický 
kompas. Toto zařízení měří velmi slabé magnetické pole země a na základě toho určí natočení vůči 
severu. Je zřejmé, že díky malé síle magnetického pole země bude natočení silně rušeno 
elektromagnetickými vlivy. Dále je nutné brát na zřetel magnetickou deklinaci, která určuje chybu 
určení magnetického severu od skutečného.  [10]

Elektronický kompas je možné kalibrovat. Kalibrace byla provedena za použití dvou 
zapůjčených mechanických kompasů. Tyto kompasy byly umístěny geometricky daleko od sebe, 
aby byly odstraněny případné vlivy rušení. Při odečítání hodnot byly oba kontrolní kompasy natočeny 
stejně a tak došlo k vyloučení vlivy rušení. Po změření této kalibrační křivky bylo povšimnuto, že oba 
kontrolní mechanické kompasy v závislosti na poloze v laboratoři měnily svá natočení. Tím bylo 
v místnosti dokázáno ovlivňování magnetického pole země negativními vlivy. Chyba vykazovala až 
20° a proto v interiéru elektronický kompas nelze použít. 

7.4 Lokalizace pomocí odometrie 
Lokalizace pomocí odometrie (z angličtiny odometry – odometrické měření) je použití 

informací z otáčení a natočení kol podvozku k určení relativní pozice vozidla. Při nulovém natočení 
předních kol a při jedné otáčce kol kolem své osy dojde k posunu vozidla vpřed (vzad) o obvod kola. 
Při natočení předních kol se začne vozidlo pohybovat po kruhové dráze. Poloměr této kružnice 
je možné předem změřit a díky tomu lze matematicky určit jak relativní polohu, tak relativní natočení 
vozidla. Díky geometrii vozidla je nutné změřit poloměry otáčení jak vpřed, tak i vzad.  [19]

Tato metodika měření je velmi podobná metodě inerciální navigace. Na počátku je zadána 
absolutní poloha a pak pomocí akcelerometrů a gyroskopů je integrována uražená dráha. Metoda byla 
dříve využívána v letectví a dodnes jsou letadla touto navigací vybavena. Metoda má však jedno velké 
úskalí. Chyba určení polohy s přibývajícím časem a uraženou vzdáleností stále stoupá. Toto 
je způsobeno integrací změn senzorů, které nejsou ideální a mají své chyby měření.  [18]

Při měřeních v laboratoři bylo zjištěno, že chyba dosahuje zhruba 10 %. To znamená, že při 
ujeté dráze 10 m je chyba způsobená odometrií 1 m. I tato metoda tedy není pro navigaci vozidla 
dostatečně přesná. Bohužel je v budově stále nejpřesnější a bylo nutné ji použít. 

 

7.5 Lokalizace pomocí laserového senzoru LMS 100 
Laserový senzor LMS 100 poskytuje velké množství přesných informací o okolí vozidla. 

Z těchto informací by bylo možné získat informace o poloze. Tato metoda přesahuje rámec diplomové 
práce, a proto tato lokalizace není řešena a implementována. 
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8 Platforma ARM Freescale i.MX31 LiteKit. 
Jako řídicí jednotka byla použita vývojová sada od firmy Freescale i.MX31 LiteKit. Jedná se 

o multimediální desku s výkonným procesorem firmy freescale. Samotná sada se skládá z dvou resp. 
tří desek. Hlavní modul obsahuje: CPU, veškeré podpůrné obvody a paměti potřebné pro jeho 
samostatný chod. Tato deska se nazývá SOM-LV. Druhá deska je Application Baseboard,  
která obsahuje základní periferie, a to zejména napájecí konektor, USB konektory, ethernetové 
rozhraní, RS232 ladící konektor, vstupy a výstupy zvuku, konektor pro rozšiřující port, slot pro SD 
a CF paměť, konektor pro pevný disk a displej. Tato deska umožňuje velmi komfortní zacházení 
s deskou SOM-LV. Díky této desce je možný vývoj aplikace v podstatě bez stavby hardwaru, který ve 
finální fázi tuto desku nahrazuje. Poslední ze tří desek je rozšiřující modul, který umožňuje připojení 
ostatních periferií, jako jsou další sériové linky, SPI apod.  [3]

8.1 Základní vlastnosti i.MX31 LiteKit 
Hovoříme-li o základních vlastnostech i.MX31, rozumíme tím veskrze výkonnostní parametry 

podobné parametrům klasického PC. V bodu zájmu je šířka sběrnice, taktovací frekvence procesoru, 
velikost paměti RAM a velikost paměti FLASH. Do oblasti výkonnostních charakteristik je možné 
zařadit také to, které periferie jsou sadou i.MX31 LiteKit podporovány. Těžko budeme očekávat 
od 8 bitového procesoru podporu sběrnice ATA či barevného grafického displeje. Naproti 
u výkonných 32 bitových procesorů může být toto naprostou samozřejmostí.  [2]

Zde jsou uvedeny základní parametry i.MX31 LiteKit: 

- Frekvence procesoru 532 MHz 
- Paměť SDRAM 64 MB 
- Paměť NAND 64 MB 
- Paměť NOR 2 MB 

 
Obr. 13 Vývojová deska i.MX31 LiteKit 
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8.2 Oživení vývojové desky i.MX31 LiteKit 
Oživení vývojové desky i.MX31 je poměrně složitý a náročný proces vyžadující znalosti 

Linuxu a vestavěných řídicích systémů. Kompletní popis oživení je rozsahově obsáhlý a je přiložen 
v příloze ( Příloha IV). Zde budou uvedeny pouze rámcové a základní informace o funkčnosti.  
Pro oživení desky je třeba mít připraveno následující: 

- Zavaděč, který je vypálen do i.MX31 
- Zkompilované jádro operačního systému Linux (kernel) 
- Souborový systém (file system) 
- (Vlastní program) 
 
Toto všechno je třeba mít připraveno pro cílové zařízení (target) i.MX31. Dále je třeba mít 

připraven vývojový počítač, který musí mít nainstalovány tyto aplikace. 

- Vývojové prostředí (pro cílové zařízení) 
- Překladač (cross compiler) pro cílové zařízení 
- (TFTP server pro předávání dat cílovému zřízení) 
- (NFS server pro připojení souborového systému přímo z vývojového PC) 
- (Terminál, SSH pro připojení k cílovému zařízení) 

 
Celý systém funguje tak, že po zapnutí i.MX31 je spuštěn zavaděč. Ten je nakonfigurován tak, 

že si z hostitelského (vývojového) PC stáhne jádro (kernel) operačního systému a spustí jej. Jádro má 
v sobě uloženo, kde má hledat souborový systém. Ten se nachází opět na hostitelském PC a z něj si 
deska souborový systém připojí.  [23]

Co se týče vývoje vlastní aplikace a jejího ladění, to je prováděno ve vývojovém prostředí. 
Podmínkou je, aby vývojové prostředí umělo kompilovat aplikace pro daný target, je třeba mít 
nainstalován překladač pro danou architekturu (cross compiler). Jelikož se fyzicky souborový systém 
nachází na hostitelském PC, stačí aplikaci zkompilovat přímo do souborového systému, který má 
i.MX31 připojen. Poté je možné se k desce připojit (např. pomocí terminálu či SSH) a aplikaci spustit 
popř. odladit. K vývojové sadě i.MX31 je dodáváno vývojové prostředí Timestorm, které rozšiřuje 
vývojové prostředí Eclipse. 

Při finálním zkompilováním je do paměti typu NAND vypáleno jádro operačního systému.  
Do paměti typu NOR je vypálen spouštěcí skript, který předá jádru informace o umístění souborového 
systému, který si má jádro připojit. Ten je umístěn na SD kartě, která je zasunuta do slotu přímo 
na desce i.MX31. Takto není nutné připojovat desku do sítě ani pomocí ethernetu ani pomocí sériové 
linky. Všechny potřebné údaje a data jsou uležena buď přímo v pamětech desky, či na paměťových 
médiích připojených do příslušných slotů.  [1] [2]
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8.3 Postup vývoje na desce i.MX31 
Jelikož se vývoj vestavěného (embedded) zařízení se na desce s operačním systémem poněkud 

liší, bude této problematice věnováno trochu pozornosti. 

Pro vývoj aplikace na desce i.MX31, tedy budoucího vestavěného zařízení, je nutné rozlišovat 
některé pojmy. Aplikace pro cílové zařízení (target) se většinou nevyvíjí přímo na něm, ale na tzv. 
hostitelském zařízení (host), kterým je většinou obyčejné PC nebo notebook. Na hostitelském zařízení 
je zpravidla operační systém, který je většinou jiný než na cílovém zařízení. V tomto případě byl 
na hostitelském zařízení použit operační systém Fedora Linux. 

Na hostitelském zařízení byl použit operační systém Timesys Linux. Aplikace musí být psána 
pro cílové zařízení, tj. musí být psána pro Timesys Linux. Zároveň mívá cílové zařízení jinou 
architekturu. Z toho důvodu je nutné mít na hostitelském zařízení nainstalován kompilátor (cross 
compiler) pro cílové zařízení. Tímto kompilátorem je zkompilovaná aplikace a ta je nějakým 
způsobem otestována a přenesena na cílové zařízení. 

Deska se připojuje k hostitelskému počítači pomocí dvou kabelů. Ethernetový kabel – díky 
němuž je možné využít síťových služeb a sériové linky, na kterou je přesměrována konzole. Navíc 
deska obsahuje převodník FTDI232 a proto je možné použít virtuální sériovou linku připojenou 
pomocí USB. 

 

 
Obr. 14 Připojení desky i.MX31 k počítači 

 

Nyní bude podrobně popsáno spuštění desky. 

1. Po připojení napájecího kabelu, nebo stisknutí tlačítka power dojde k zapnutí desky 
a spuštění základního programu tzv. zavaděče, který je vypálen v paměti i.MX31. 
Při vývoji byl použit zavaděč LoLo (Logic Loader). Ten svůj výstup předává na konzoli, 
která je umístěna na sériové lince, tj. na rozhraní RS232. Ke konzoli je tedy možné 
připojit se pomocí sériového kabelu. 

2. Zavaděč si načte spouštěcí skript, ve kterém jsou uloženy informace o umístění jádra 
operačního systému (kernelu) a mohou zde být uloženy i parametry předávané jádru. 
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3. Zavaděč si zapne síťové rozhraní ethernet a přes protokol TFTP si z hostitelského zařízení 
stáhne jádro operačního systému a nahraje ho do operační paměti. 

4. Zavaděč předá řízení na adresu v operační paměti, kde je nahráno jádro a tím jej spustí. 
Při tomto může zavaděč jádru předat parametry spuštění. 

5. Jádro si připojí souborový systém. Ten se při vývoji nenachází na paměťovém médiu 
připojeném na zařízení, jako je to obvyklé, ale je dostupný na síti, přesněji řečeno 
na hostitelském počítači. Jádro si tedy připojí síťový souborový systém, který se fyzicky 
nachází na hostitelském počítači. To má tu výhodu, že zápisem do určité složky jsou 
měněny data, která používá cílové zařízení. Takto dojde k „přenesení“ aplikace 
do cílového zařízení. Fyzicky však k přenosu nedojde, protože si aplikaci paradoxně 
připojí cílové zařízení z hostujícího zařízení. 

6.  Nakonec dojde ke spuštění samotné aplikace, to je umístěno ve spouštěcích skriptech již 
v operačním systému cílového zařízení. 

7. Ladění aplikace je možné provádět buď pomocí konzole na sériové lince (pokud na ní má 
spuštěn operační systém spuštěnou konzoli) nebo přímo ve vývojovém prostředí, kde musí 
být tato konzole nadefinována nebo například pomocí ssh klienta, který je připojen na 
cílové zařízení. Při ladění přímo ve vývojovém prostředí je možné navíc použít GDB 
server, který slouží k trasování aplikace. Při psaní aplikace řídicí jednotky však byl použit 
jednodušší způsob trasování, kterým jsou textové výpisy do logovacích souborů nebo 
přímo na konzoli. 

 

Pozn.: Podrobný návod na oživení desky je uveden v příloze ( Příloha IV). 
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9 Výběr vhodného operačního systému 
Už na velmi kusý pohled je zřejmé, že pro desku i.MX31 nebude možné vyvíjet program bez 

operačního systému. Operační systém poskytuje velké množství funkcí a služeb, které by jinak bylo 
nutné vytvořit pro každou aplikaci, která je tvořena. Jedná se zejména o implementaci komunikačních 
rozhraní (driveru) pro ethernet, displej, souborový systém, přístup k pamětem, správu procesů apod. 
Všechny tyto funkce by měl operační systém splňovat.  [20]

Velmi důležitým aspektem při výběru operačního systému je požadavek na finální užití 
aplikace. Jiný operační systém bude nasazen v herní konzole v baru, jiný operační systém bude 
nasazen při řízení kritických úloh letadla a jiný operační systém bude použit pro řízení spalování uhlí 
v tepelné elektrárně. Požadavky na operační systém se můžou značně lišit. Někdy je potřebná 
extrémně rychlá reakce, jindy je třeba uživatelská „přívětivost“. Dalším faktorem je cílové zařízení, 
na které se bude operační systém nasazovat. Jiný operační systém bude na 16 bitovém mikročipu 
s pamětí několika desítek kB a jiný operační systém bude nasazen do počítače s 64 bitovým 
procesorem a několika GB paměti. Dalším faktorem je samotná podpora desky pro dané operační 
systémy. Ne na každém zařízení se dá spustit každý operační systém. Příkladem může být nemožnost 
nasazení operačního systému Windows XP na počítače Apple.  [20]

Platforma i.MX31 je podporována v zásadě třemi operační systémy. 

- Timesys Linux 
- Windows CE 
- QNX 
 

Operační systém QNX, však nepodporuje konkrétní desku LiteKit a musel by se ne zrovna 
jednoduše upravit. 

Do výběru tedy vstupují dva operační systémy a to Windows CE, nebo Timesys Linux. 
Při výběru byly brány v potaz tyto aspekty:  [22] [23]

- Spolehlivost OS 
- Podpora komunikace mezi procesy 
- Možnost jednoduché komunikace pomocí SSH 
- NFS Server pro vývoj (šetření počtu přepalů FLASH paměti) 
- Velmi silný příkazový řádek 
 

Z předchozích zkušeností s prací s těmito operačními systémy byl zvolen Linux. 

Dalšími faktory jsou podpora vývojových prostředí ze strany Linuxu. Pro vývoj aplikace bylo 
použito vývojové prostředí Timestorm, které je rozšířením pro velmi robustní vývojové prostředí 
Eclipse. Spolu s vývojovou sadou je dodáván kompilátor (cross compiler) pro C a C++. S tím souvisí 
další volba a to je programovací jazyk, ve kterém bude samotná aplikace implementována. 
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9.1 Výběr jazyka pro implementaci 
V zásadě je možné pod operačním systémem Linux psát ve spoustě programovacích jazyků. 

Ať se jedná o jednodušší skriptovací jazyky či samotné C nebo C++. Podrobme tedy jazyky C a C++ 
rozborem a shrňme jejich základní vlastnosti. Jazyk C++ je obecně nazýván jako nadstavba jazyku C, 
což není zcela pravda. Při tvorbě jazyka C++ byl sice brán ohled na kompatibilitu, ale ne striktně. 
Existuje proto několik výjimek, které lze napsat v jazyce C a v jazyce C++ nikoli, či mají jiný význam. 
Zjednodušeně se ale dá říci, že C++ je rozšířením jazyka C. Zde jsou bodově shrnuty některé základní 
vlastnosti obou jazyků.  [21]

Jazyk C: 

- Velmi rychlý 
- Umožňuje programování na velmi nízké úrovní 
- I základní typy jako je textový řetězec si uživatel musí napsat sám 
- Nepodporuje objekty 
- Není přísně typový 
 
Jazyk C++: 

- Velmi rychlý 
- Umožňuje programování na velmi nízké úrovni 
- Standardní knihovny obsahují základní typy jako je řetězec, list, stream 
- Podporuje objekty, třídy 
- Je přísně typový 
 
Z těchto vlastností je zřejmé, že C++ do jisté míry umožňuje psát to co v C a C++ navíc 

umožňuje psát objektově. Byl tedy použit programovací jazyk C++.  

V dalším stádiu se ukázalo, že vzdálený panel pro svou implementaci používá jazyk C++ 
a bylo možné velmi jednoduše přenést část komunikace na vzdálený panel. Panel používá stejný 
hardware a podobný software. Software se liší tím, že používá jinou konfiguraci operačního systému 
a samozřejmě jinou aplikaci. Zdrojový kód je bez problémů přenositelný a je možné například 
zkopírovat komunikační protokol. Podřízené jednotky pro svou implementaci využívají operační 
systém FreeRTOS a velmi nízký přístup. Jako jazyk pro implementaci podřízených modulů byl zvolen 
jazyk C. Napsaný kód je díky zcela jiné architektuře nepřenositelný. 
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10 Komunikace se vzdáleným ovládacím panelem 
Byly uváženy jednotlivé komunikační možnosti a byla zvolena komunikace pomocí WiFi. 

Ta má výhodu podpory, je možné pomocí ní lokalizovat vozidlo a je relativně spolehlivá. Jelikož 
i.MX31 nemá periferii umožňující komunikaci pomocí WiFi, bylo nutné tuto periferii dodat a k desce 
připojit. Jsou použity komunikační moduly OWSPA311g. 

 
Obr. 15 WiFi modul OWSPA311g 

 
WiFi modul je připojen k sériové lince, která je vyvedena na rozšiřující desku i.MX31. Tato 

sériová linka má fyzické úrovně 0 V a 3 V, stejně jako je tomu u WiFi modulu. Díky tomu nemusel 
být vytvořen žádný převodník napěťových úrovní. Napájení modulu je pomocí 5 V, to je dostupné 
na sběrnici USB, která je rovněž vyvedena na rozšiřující desku i.MX31. Je použita sériová linka 
/dev/ttymxc4. Samotný WiFi modul umožňuje připojení více možnostmi a je využit šesti pinový 
konektor (na obrázku vpravo nahoře). Tato sériová linka může podle specifikace dosahovat rychlosti 
až 1,7 Mbps. Za účelem komunikace se vzdáleným panelem je vytvořen jednoduchý komunikační 
protokol.  [3]

Bohužel WiFi modul nezaručuje spolehlivé spojení a tak se může stát, že vyslaná data 
nedorazí do přijímacího modulu. V tomto případě dojde ke ztrátě dat. K tomuto dochází zpravidla při 
ztrátě signálu či nevhodném vzájemném umístění antén. Tento problém řeší jednoduchý koncept 
komunikace přes sdílenou paměť. Jelikož se data vysílají cyklicky, případná ztráta dat 
na komunikačním médiu nezpůsobí vážnější problémy, protože se data v dalším cyklu opět vyšlou. 
Chyba komunikace způsobí jen drobné zdržení dat. V případě, že linka vypadne na delší dobu než 2 s, 
vyhodnotí se tato chyba jako přerušení komunikace a postupuje se dle řídicích pravidel při výpadku 
komunikace. V praxi to znamená, že při ručním řízení je vozidlo bezpečně zastaveno. V jiných 
případech není nutné provádět havarijní postupy. 

- 36 - 



10.1 Nastavení WiFi modulu 
Modul je koncipován jako bezdrátová sériová linka. Ve výsledku je WiFi komunikace 

uživateli zcela skryta a navenek se chová jako prosté spojení kabelem. 

WiFi modul pracuje ve dvou základních režimech, pouze tyto režimy jsou nutné pro 
komunikaci a nastavení. Dalšími režimy nejsou pro komunikaci podstatné. Jedná se datový a režim 
AT příkazů. V datovém režimu je modul zcela transparentní a tento režim slouží pro výslednou 
komunikaci. Zasláním tzv. únikové sekvence (escape sequence) je možné se přepnout z datového 
módu do AT módu. V tomto režimu je možné provádět veškerá nastavení modulu a to zejména 
nastavení WiFi sítě a komunikace, IP adres, chování modulu apod.  [6]

Na následujících řádcích je vypsána základní konfigurace WiFi modulu.  

- Nastavení sériové linky: rychlost 57600, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit 
- Vypnuté hardwarové řízení toku dat 
- Typ sítě: AD-HOC 
- Kanál: 9 
- SSID WiFi sítě: D400_Car 
- Pevná IP adresa 10.0.0.1, maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.1 
- Šifrování WEB 128 bitů, klíč: JiriKotzianXX 
- Na portu 5003 spuštěno TCP poslouchání pro spojení s dalším modulem 
 

Ačkoli spolu WiFi moduly tvoří síť AD-HOC, tedy síť kde není nutný žádný přístupový bod, 
je nutné rozdělit je na klienta a server. Bylo zvoleno, že řídicí jednotka bude server. Server má na své 
straně spuštěno poslouchání na daném portu a klient se na tento port musí připojit. Klient je tedy 
nastaven velmi podobně jako server, však nevytváří na žádném portu posluchače, ale k posluchači 
se připojuje. Tímto způsobem dojde ke spojení a moduly si mezi sebou začnou posílat data. Z pohledu 
sériové linky se jedná o plně duplexní přenos, typ přenosu na WiFi médiu nebyl zkoumán. 

 

10.2 Komunikační protokol se vzdáleným zařízením 

 

Komunikační protokol se vzdáleným zařízením bude přenášet relativně velké množství dat. 
Je tedy žádoucí, aby byl rychlý a jednoduchý. Pro úsporu datového přenosu bylo rozhodnuto, že data 
se budou přenášet binárně a ne textově. Zároveň je požadováno, aby komunikační protokol ignoroval 
AT příkazy, které jsou používány pro konfiguraci WiFi. Tímto je umožněno komunikovat přímo 
sériovou linkou bez přítomnosti WiFi modulů. Nyní bude popsána struktura komunikačního 
protokolu. 

STX LLH LLL TYP DATA ETX 

Začátek zprávy je označen bytem STX (0x02), následuje délka přenášené zprávy. Délka může 
být maximálně 65535 bytů. Délka zahrnuje i jeden byte, který definuje typ zprávy, ten je označen 
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TYP. Je zřejmé, že protokol rozlišuje 256 druhů zpráv. Za typem již následují binární data a ta jsou 
ukončena ukončovacím znakem ETX (0x03). 

V souboru definic global.h jsou definovány jednotlivé zprávy, které se budou vysílat 
a přijímat. Zároveň jsou v tomto souboru definovány jejich velikosti, fyzikální rozsahy a směry, kam 
se mají posílat. Pro jednoduchost, při které odpadnou veškeré problémy se změnami alokace paměti, 
mají zprávy pevnou délku a sdílená paměť rovněž. Všechny proměnné jsou voleny s dostatečnou 
rezervou, aby mohly pojmout všechna potřebná data. 

O komunikaci se stará komunikační proces vehicle_wifi. Ten zajišťuje přenesení dat ze sdílené 
paměti do vzdáleného ovládání a naopak. Ostatní procesy se už nestarají o komunikaci, pouze zapisují 
a čtou data ve sdílené paměti. Díky tomu je komunikace zcela oddělena od dalších úloh a procesů  
a je na řízení do velké míry nezávislá. 

Jelikož je využita sériová linka, která neřeší potvrzení zpráv a komunikační protokol žádné 
potvrzování také neřeší, byly přidány dvě speciální zprávy. Zpráva SENDISREADY se vysílá 
v každém cyklu jako první a povinností druhé strany je odpovědět do dvou sekund zprávou 
RECEIVEISREADY. Pokud je přijata tato zpráva, je zřejmé, že komunikační médium je v pořádku 
a vzdálené zařízení je připojeno. Toto je zvláště důležité při manuálním řízení, neboť výpadek 
komunikace při jízdě by mohl znemožnit například zastavení. Vozidlo tedy na stav těchto zpráv musí 
reagovat. 

10.3 Vlastnosti komunikace pomocí WiFi 
Při pracích na vozidlu vyplula na povrch řada problémů a nesnází s komunikací pomocí WiFi 

modulů. Tyto problémy byly testovány na tzv. ručním režimu, který přenechává řízení vozidla 
uživateli. Řízení je prováděno pomocí joysticku. Bylo zjištěno, že komunikace WiFi má velmi 
omezený dosah. I s výkonnější všesměrovou anténou byl dosah zhruba do 10 m. Navíc komunikace 
značně vypadávala. V řídicí jednotce jsou implementovány ochrany, které znemožňují havárii vozidla 
při ručním režimu. Jedná se zejména o neustálou kontrolu komunikace. Při výpadku komunikace jsou 
automaticky otáčky motoru nastaveny na nulu a vozidlo samo zastaví. Navíc vozidlo obsahuje 
i v ručním režimu kontrolu terénu před sebou. Při detekci překážky bezprostředně před vozidlem řídicí 
jednotka vydává pokyn k zastavení vozidla. Při velmi blízké překážce navíc aktivuje brždění motorem 
a mechanickou brzdu. 

Přes tyto ochrany bylo poněkud problematické zpočátku ručně ovládat vozidlo. Komunikace 
často vypadávala a znemožňovala ovládání vozidla. Navíc při komunikaci dochází ke zpožděním, než 
se data dostanou od joysticku k cíli. Z těchto důvodů je komunikace optimalizována. Rychlost 
komunikace byla zpomalena oproti původnímu návrhu skoro dvacetkrát. Dále je komunikace pečlivě 
spočítána a velké zprávy jsou vysílány pouze co tři 100ms cykly a ne všechny najednou.  
Tím je dosaženo rovnoměrné rozložení zpráv v čase a situace se zlepšila. 

Navíc došlo k optimalizaci komunikace s podřízenými moduly. Ta byla naopak podstatně 
zrychlena a tím byla velmi zmenšena reakční prodleva ručního režimu. 

Bylo zjištěno, že dochází k výpadkům komunikace bez ztráty dat. Tento výpadek se projeví 
pouze zpožděním vyslaných dat. Zpoždění dosahuje i relativně velmi vysokých hodnot.  
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Jedná se řádově až o jednotky sekund. Tento a další zmíněné fakty staví WiFi komunikaci do velmi 
nespolehlivé role.  

Jelikož byl pracovně na vozidlo umístěn bezdrátový router, byly vzneseny úvahy o použití 
tohoto routeru pro komunikaci. Komunikace by v tomto případě měla být spolehlivější a rychlejší. 
Navíc by se jednalo o TCP komunikaci, která je bezpečná a stará se o správné doručení paketů. 
Standardní bezdrátová komunikace, kterou poskytuje router, rozšiřuje možnosti celé bezdrátové 
komunikace. Jelikož TCP komunikace definuje komunikaci po tzv. portech, může být zároveň 
aktivních více komunikací. Navíc lze využít služby Linuxu, pokud jsou na zařízení spuštěny. Zejména 
se jedná o ssh server, na něhož je možné se připojit z libovolného notebooku a mít pod kontrolou 
celou aplikaci resp. operační systém. Samozřejmě přístup je na základě hesla a podléhá standardním 
zabezpečením. Bezdrátová síť navíc byla zabezpečena MAC filtrem tj. filtr, který umožňuje přístup 
pouze vybraných zařízení, a skrytím SSID. Další možností může být web server, který by mohl 
ukazovat stav zařízení pomocí internetových stránek.  
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11 Komunikace s podřízenými jednotkami 
V této kapitole je popsána strategie komunikace s podřízenými jednotkami, které řídí 

jednotlivé části průzkumného vozidla, jako jsou zejména senzory, motor, baterie apod. Jednotky mezi 
sebou komunikují po sběrnici CAN. Bohužel procesor i.MX31 nedisponuje rozhraním pro CAN 
a proto by byl nutný převodník z některé z jeho periferie na sběrnici CAN. Pro tuto periferii by 
s nejvyšší pravděpodobností musel být napsán i ovladač (driver), který by toto zařízení ovládal 
a spravoval.  

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že řídicí jednotka bude s podřízenými moduly komunikovat 
pomocí velmi jednoduché sériové linky. Řadič komunikace sběrnice CAN je přesunut do modulu 
správy napájení a data odtud budou dále distribuovány po sběrnici CAN. Celý koncept komunikace 
je založen na sdílené paměti, která je vyhrazena v paměti RAM. Z této paměti jsou data cyklicky 
posílána na sériovou linku, odkud je přijímá podřízená jednotka, která dále distribuuje. Z pohledu 
komunikace stačí pouze zapsat data do sdílené paměti a odtud se automaticky pošlou na sériovou 
linku. O toto se stará proces vehicle_slave_communication. Toto řešení je velmi pohodlné, co se týče 
komunikačních funkcí. Ty v podstatě nejsou potřeba, protože se o komunikaci stará proces, který 
je k tomuto uzpůsoben. Kterýkoliv proces může zaslat data tím, že nová data zapíše do sdílené paměti 
a o nic víc se nemusí starat. Komunikační proces udělá vše za něj. 

Z hlediska znovupoužití napsaného programu je komunikační protokol a potažmo i celý 
komunikační program velmi podobný komunikaci s WiFi. Na rozdíl od komunikace s vzdáleným 
ovládáním si podřízené moduly s řídicí jednotkou předávají méně dat. To je do jisté míry ovlivněno 
tím, že některá data jednoduše pořízené moduly nepotřebují, ale i mnohem menším výpočetním 
výkonem podřízených modulů. Podřízené moduly musí v reálném čase řešit úlohy řízení 
a komunikace nemůže zabírat velký podíl procesoru. 

Komunikace pracuje stejně jako komunikace se vzdáleným panelem a proto nebude 
podrobněji rozebírána. Opět je spuštěn proces, který se jmenuje vehicle_slave_comm a ten se o ni 
stará. Ostatním procesům je opět tato komunikace skryta. Data se cyklicky vysílají v zhruba 20ms 
intervalu, který je pro řízení dostatečný a přehnaně nezatěžuje procesor. Některá data se vysílají 
i v intervalu 300 ms. 

Poslední poznámkou je, že kompilátory pro procesory tehdejší motoroly a dnešní freescale 
HCS12 využívají opačný zápis do paměti tzv. Big endiana.  [17] Díky tomu musel být řešen na straně 
podřízených jednotek příjem a vysílání složitěji. Na straně podřízeného modulu byl navíc použit 
operační systém FreeRTOS, který nedisponuje výkonnými a rychlými zásobníky pro komunikaci 
po sériové lince. Z tohoto důvodu musela být komunikace, stejně jako to mu bylo u WiFi komunikace, 
mírně upravena. Mezi každou zprávou bylo vpraveno zpoždění 1 ms, aby modul stihl zprávu 
zpracovat. Aby byla odezva dostatečně rychlá, byly zkráceny časy cyklu z původních 100 ms, 
na zhruba 20 ms. Tím bylo dosaženo odezvy, která vyhovovala pro řízení vozidla. 
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12 Implementace řídicích algoritmů 
Jelikož je použit operační systém, je možné využít veškerého luxusu, který operační systémy 

poskytují. Velkou výhodou je možnost oddělení úloh do vláken a procesů. Tím je zajištěna relativní 
nezávislost úloh, které systém řeší. Vzájemně pak mezi sebou procesy mohou komunikovat pomocí 
meziprocesní komunikace, sdílené paměti, zasíláním zpráv apod. Na obrázku níže je uvedeno blokové 
schéma procesů souvisejících s řídicí jednotkou průzkumného vozidla. 

 

 
Obr. 16 Blokové schéma (běžících) procesů 

 

Na začátku stojí velmi jednoduchý program, který zajišťuje komfort spouštění a zastavování 
aplikace – vehicle_init. Ten neumí nic jiného než spustit, zastavit, restartovat a předat parametry 
ostatním procesům. Po vykonání činnosti je tento proces ukončen. 

Velmi důležitým procesem je proces vehicle_guardian, který hlídá ostatní běžící procesy. 
Jakmile zjistí, že některý proces neběží, spustí jej. Tím je zajištěno opětovné naběhnutí aplikace při 
případných problémech, jako je odpojení čidla apod. Tento proces běží pořád a je srdcem aplikace. 

Dalším procesem je sdílená paměť – vehicle_memory. Tento proces toho opět nemá moc 
na práci. Je pouze poskytovatel bloku sdílené paměti. Data v paměti nijak neinterpretuje a nemění je, 
pouze se stará, aby byla paměť dostupná. 

Sick je jeden z prvních procesů, který neobstarává režii pro ostatní procesy. Proces má za úkol 
získávat data z laserového snímače LMS 100, který je připojen na síti ethernet. Proces data získává, 
filtruje, přepočítává a ukládá do sdílené paměti. Interpretace naměřených dat není jeho úkolem. 
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12.1 Spouštěcí nástroj vehicle_init 
Jak již bylo naznačeno, tento nástroj má za úkol nastartovat celou aplikaci a vypnout ji. 

Spuštění tohoto programu je provedeno i po startu operačního systému, aplikace tedy startuje 
po připojení napájecího napětí či zapnutí desky.  

12.2 Hlídací proces vehicle_guardian 
Program má za úkol „hlídat“ spuštěné procesy aplikace. Jedná se zejména o měřicí proces, 

proces komunikace a sdílené paměti. Jestliže program zjistí, že některý potřebný proces není spuštěn, 
má za úkol jej znovu nastartovat. 

Hlídání je provedeno pomocí PID (unikátní číslo procesu). Každý spuštěný proces uloží své 
PID do textového souboru /tmp/vehicle/jmeno_procesu.pid. Tento soubor si hlídač (guardian) přečte 
a tím zjistí PID číslo běžícího procesu. Každý proces je kontrolován /proc/PID/cmdline. Pokud tento 
soubor existuje, proces je spuštěn, jinak je nutné ho spustit. Výhodou operačního systému Linux je, 
že adresář /tmp je připojen jako RAM disk, který je po restartu smazán. Na tento RAM disk, je možné 
ukládat jakákoliv data. 

Z bezpečnostních důvodů se proces vehicle_guardian nestará o nic jiného a nemá žádné úkoly 
z oblasti řízení vozidla. 

12.3 Sdílená paměť 
Tento program poskytuje blok sdílené paměti, ke kterému se ostatní bloky připojují a mají 

práva ho číst a měnit. Zároveň poskytuje globální zámek – mutex, který omezuje přístup do této 
paměti. Jestliže někdo čte či zapisuje do paměti, musí zažádat o mutex a paměť zamknout a následně ji 
zase odemknout. Tyto zámky musí být řešeny s nejvyšší opatrností, neboť při chybě hrozí zamrznutí – 
deadlock celé aplikace. Z tohoto důvodu je nutné mutex zamykat na operace pouze nezbytně nutné 
a takové, při kterých nehrozí pád či zamrznutí programu. Tento proces je velmi kritický a havárie 
tohoto procesu způsobí havárii ostatních procesů, které jsou na sdílené paměti závislé. Jedná se 
v podstatě o všechny procesy, které řídí vozidlo. Z tohoto důvodu je běh sdílené paměti kritický. 
Z bezpečnostních důvodů opět tento proces neřeší nic než poskytování paměti. 

12.4 Měření s LMS 100 
Toto je první proces, který přímo souvisí s řídicí jednotkou. Jeho úkolem je sbírat data 

ze senzoru LMS 100, který je připojen na sběrnici ethernet. Senzor poskytuje informace o překážkách, 
viz kapitola  5. Objem dat poskytovaný senzorem je až zbytečně velký a proto je řešen elementární 
filtr. Ten je aplikován jednak na úrovni senzoru a zároveň další filtr je implementován přímo 
v programu, který se o měření stará. Tento filtr snižuje počet měřených bodů. Nepočítá však 
aritmetický průměr (medián), ale získává minimum z hodnot, tedy minimální vzdálenost potenciální 
překážky. Takto jsou hodnoty z čidla redukovány na 54 hodnot po kroku 5°. Tolik hodnot bohatě pro 
orientaci v terénu stačí. Pro úplnost jsou do sdílené paměti navíc ukládána i plná nefiltrovaná data. 
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12.5 Komunikační procesy 
Jak již bylo zmíněno, komunikaci s vzdáleným ovládáním a podřízenými jednotkami probíhá 

po sériové lince a starají se o ni dva samostatné procesy. Ty přijatá data zapisují do sdílené paměti 
a zároveň data ze sdílené paměti posílají na sériovou linku. Oba dva komunikační procesy pomocí 
dvojíce speciálních zpráv kontrolují, zda je na druhé straně sériové linky zařízení v pořádku a data 
přijímá. 

Celý koncept komunikace je řešen pomocí sdílené paměti, ve které se nachází data, která se 
mezi jednotkami a ovládáním vyměňují. Podívejme se na toto důkladněji. Na straně vzdáleného 
ovládání je identický blok sdílené paměti jako v řídicí jednotce a v modulu správy napájení (battery 
managment), který se stará o přeposílání dat na sběrnici CAN. V modulu správy napájení je datový 
blok zjednodušen. V řídicí jednotce jsou dva samostatné procesy. Jeden se stará o komunikaci 
s nadřazeným zařízením a data, která přijme a zapíše bez jakékoliv znalosti jejich obsahu do sdílené 
paměti a naopak jiná data stále cyklicky posílá vzdálenému modulu. Druhý proces funguje obdobně, 
ale takto komunikuje s modulem správy napájení.  

Popišme nyní situaci např. ručního zapnutí světel. Na začátku jsou světla vypnuta. Uživatel 
vzdáleného zařízení stiskne tlačítko pro zapnutí světel a tento stisk zapíše do sdílené paměti umístěné 
ve vzdáleném zařízení, že světla mají byt zapnuta. Proces, který se stará o komunikaci s řídicí 
jednotkou, cyklicky posílá tato data. Jakmile řídicí jednotka přijme nová data, uloží si je do své sdílené 
paměti. Nyní už jsou data poslána ze vzdáleného zařízení do řídicí jednotky. Řídicí jednotka tato data 
může vyhodnotit. V tomto případě s nimi však nic nedělá. Proces, který se stará o komunikaci 
s podřízenými moduly vysílá data ze sdílené paměti a vyšle i pokyn k zapnutí světel. Ten se dostane až 
do správy napájení, kde je vydán příkaz modulu řízení světel pro zapnutí světel a tím je úkol splněn. 
Tímto způsobem je možné pospat tok dat v celém zařízení. 

 

 
Obr. 17 Schéma toku dat 
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12.6 Proces řídicích algoritmů 
Proces řídicích algoritmů vehicle_control je jádrem celé řídicí jednotky a stará se o samotné 

řízení vozidla. Dalo by se říci, že ostatní procesy obstarávají vše kolem samotného řízení jako 
je komunikace, diagnostika, sebekontrolu apod. Naopak proces řídicích algoritmů přímo mění 
proměnné otáček motoru natočení kol a dalších řídicích proměnných. Dále vyhodnocuje překážky 
a reaguje na ně, umí pracovat s mapou, je v něm implementován Dijkstrův algoritmus pro zjištění 
nejkratší trasy k cíli a kontroluje data z ručního režimu řízení. Při implementaci řídicích algoritmů, 
které mají nahrazovat člověka, byla inspirace čerpána z oblasti fuzzy řízení. V jednotce není vytvořen 
fuzzy regulátor v pravém slova smyslu, ale do jisté míry se snaží tyto regulátory napodobit. 

Podrobnosti o algoritmech řízení byly již popsány v kapitole  6. Zde budou informace 
o implementaci algoritmů. 

 

 
Obr. 18 Blokový diagram řídicích algoritmů 

 
Na obrázku výše ( Obr. 18) jsou vidět dva procesy běžící v řídicí jednotce. Celý algoritmus 

je možné zobrazit jako zjednodušený vývojový diagram, který je opakován v časovém cyklu. Prvním 
blokem algoritmu je čtení a provedení lokální kopie dat ze sdílené paměti. Při vytváření kopie je nutné 
zamknout zámek, který je naznačen v procesu sdílené paměti, a poté jej znovu uvolnit. Kopie také 
zajistí, že v průběhu jednoho cyklu nedojde ke změně dat a nedojde k nekontrolovaným stavům. 

- 44 - 



Následuje rozhodnutí, zda je zvolen ruční režim. Nyní bude popsána větev ručního režimu. 
V případě zvolení ručního režimu nejprve dojde ke kontrole vstupních dat a vyloučení 
„destruktivních“ stavů. Takový stav může být aktivace brzy a zároveň požadavek na otáčky motoru. 
V dalším bloku jsou řídicí veličiny zkopírovány do pomocných proměnných, kde jsou připraveny 
na odeslání na výstup. Proměnné nejsou okamžitě zaslány na výstup, protože je ponechána možnost 
kontrolním algoritmům změnit řídicí hodnoty. 

Nyní bude popsána větev automatického režimu. Při vstupu do této větve opět dojde 
ke kontrole vstupních dat, avšak jiným způsobem. Dojde ke kontrole pozic, požadavků na cílový bod, 
přepočítání trajektorie apod. Dalším blokem jsou již algoritmy řízení, které již byly popsány 
v kapitole  5. Algoritmy se starají o řízení vozidla, kontrolu překážek apod. 

Předposledním blokem, který je vykonán vždy, je kontrola výstupních dat. Jedná se o znovu 
kontrolu otáček motoru, rychlosti a překážek. Tento blok se stará to, aby vozidlo nenarazilo 
do překážky. Blok kontroluje na základě rychlosti překážky před (za) vozidlem a obsahuje algoritmus 
pro bezpečné zastavení vozidla. 

Posledním blokem je zapsání všech řídicích hodnot do sdílené paměti. Tím je opět zajištěna 
konzistence dat. Ze sdílené paměti jsou už data finálně poslány do podřízených modulů a ty 
vykonávají povely řídicí jednotky. 

 

- 45 - 



12.7 Diagnostika řídicí jednotky 
Brzy bylo zjištěno, že bez diagnostiky obsahu sdílené paměti není možné dobře sledovat 

chování programu a potažmo i vozidla. Z tohoto důvodu je vytvořen program vehicle_diagnostic, 
který se nespouští s řídicí aplikací, ale je možné jej spustit dodatečně v terminálu a slouží jako jakási 
elementární vizualizace. Tento program cyklicky vypisuje data sdílené paměti na obrazovku. Zároveň 
ukazuje stav komunikačních linek. Diagnostika je schopna i zobrazit, zda je vytvořeno spojení 
s vzdáleným zařízením a s podřízenými moduly. Tyto informace jsou zvláště důležité při řízení 
vozidla a je nutné je znát.  

Další možností diagnostiky je program top, který je součástí operačního systému. Pomocí 
tohoto programu je možné sledovat běžící procesy v operačním systému, využití systémových 
prostředků zatížení procesoru, „zombie" procesy, které jsou nekorektně odstraněny z paměti apod. 
Pomocí tohoto programu je také možné provést restart procesu, který vykazuje špatné chování. 

Díky systému hlášení – logu je možné diagnostiku provádět i pomoc log souborů, které každý 
proces vypisuje do složky /tmp, která je připojena jako RAM disk. Mnozí uživatelé operačního 
systému Windows tuto možnost neznají, a proto se u ní zastavme. Systém Linux umožňuje připojit si 
do jakékoli složky různé typy souborových systémů, které jsou v systému Windows známy jako disky 
C, D, … Linux navíc umožňuje připojení RAM disku, čili souborového systému, který data zapisuje 
do paměti RAM. Po restartu jsou tato data smazána. Toto poskytne výhody, které je možno využít 
právě na ukládání dočasných informací, které po restartu ztrácí význam. 
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12.8 Dopady použití operačního systému 
Jak již bylo mnohokrát zmíněno, řídicí jednotka byla implementována na operačním systému 

Linux. Bude-li hovořeno o operačním systému, bude tím myšlen operační systém Timesys Linux. 
Pokusme se nyní shrnout jak kladné, tak i záporné dopady použití tohoto systému nejprve bodově. 

- Pomalý restart a start operačního systému (cca. 30 s). 

- Operační systém je velmi stabilní. 

- Operační systém umožnil rozdělení projektu do vláken a procesů. 

- Operační systém poskytl kvalitní funkce pro vlákna, procesy, komunikace, diagnostiku 
apod. 

- Operační systém poskytl řízení paměti. 

- Na operačním systému je možné bez problému vyvíjet aplikaci v C++ i objektovým 
přístupem. 

- Operační systém poskytl kompletní implementaci TCP protokolu pro čidlo LMS 100. 

- Operační systém poskytl kvalitní vyrovnávací paměti pro komunikaci. 

- Operační systém je náchylnější na „tvrdé“ restarty, hrozí poškození souborového systému. 

- Operační systém má menší odezvu a neumožňuje velmi krátké odezvy. Nízký přístup 
na hardware vyžaduje velmi hluboké znalosti operačního systému. 

 

Celkově vzato při vývoji bylo zjištěno, že jediným opravdovým nedostatkem operačního 
systému Linux je pomalý start. Na druhou stranu použitý laserový senzor LMS 100 startuje ještě déle, 
takže i když byla aplikace již nastartována, senzor ještě neposkytoval cenné informace. Proto je nutné 
stejně čekat na jeho naběhnutí. Dalším nedostatkem operačního systému byla celková obava z jeho 
neočekávaných restartů z důvodů poškození souborového systému. Ukázalo se, že pokud nedojde 
k opravdu mimořádné situaci, jako je cyklické přetížení zdroje a tím více jak cca. 10 restartů za jednu 
sekundu, k poškození paměťového média nedojde. Bohužel toto riziko trvá a je nutné na něj dávat 
pozor. 

Nespornou výhodou operačního systému byla možnost rozdělení celé aplikace do dílčích částí. 
Koncept aplikace je podobný konceptu aplikací reálného času, tj. při pádu některé části není ohrožen 
chod další části. Řídicí jednotka se ukázala být středem pozornosti při vývoji, protože veškerá data 
byly určeny buď přímo pro ni, nebo byly jednotkou předávány dále. Tím byl kladen požadavek 
na zjištění a lokace chyby v řídicí jednotce. Ukázalo se, že je nadmíru výhodné restartovat pouze část 
aplikace a neohrozit tím zbylé části. Navíc došlo k takřka úplnému zapouzdření některých částí 
aplikace. Zejména měření senzoru LMS 100 bylo odladěno a odzkoušeno v začátcích a fungovalo 
spolehlivě po celou dobu vývoje. Nezávislost byla i v té míře, že došlo k odpojení a znovu připojení 
kabelu a aplikace vyjma ztráty dat nijak nepoznala problém na straně senzoru a jeho restart. 
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Dalším kladným dopadem byla obrovská podpora ze strany Linuxu. V Linuxu 
je implementován celý komunikační protokol sítě ethernet, který využívá LMS 100, a tím pádem jej 
nebylo nutné znovu vymýšlet a implementovat. Další komfort přinesl vysoký výkon desky.  
Až na výjimečné případy nebylo nutné optimalizovat kód pro výkon a tím byl vývoj aplikace rychlejší 
a psaný kód je přehlednější. Zároveň bylo možné použít objektový přístup programování, který sice 
zatěžuje více procesor, ale jeho vývoj je rychlejší a přehlednější a více se podobá světu kolem nás. 

Jelikož operační systém řídí přístup na periferie přes tzv. ovladače (drivery) a zpravidla není 
možný přímý přístup, je toto časově pomalejší. Pro zrychlení aplikace by musel být napsán modul, 
který by musel být implementován přímo do jádra a toto vyžaduje hluboké znalosti daného operačního 
systému. Na druhou stranu jsou operačním systémem poskytovány vyrovnávací paměti, které tento 
nedostatek odstraňují. V porovnání se systémem FreeRTOS, který umožňuje přímý přístup 
na periferie, bylo zjištěno, že vývoj komunikace pomocí sériové linky zabral více času, než použití 
standardních knihoven systému Linux. 
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13 Závěr 
Hlavním cílem diplomové práce byla realizace hlavní řídicí jednotky, která měla být 

zabudována do modelu mobilního robotického zařízení. Je vytvořeno mobilní robotické zařízení, které 
slouží jako platforma pro další práce. Toto zařízení je výsledkem týmové práce čtyř diplomantů. 
Mobilní robotické zařízení je nazváno průzkumné vozidlo a jako podvozek je použit podvozek RC 
modelu. Ten je doplněn o elektromotor s převodovkou, dále jsou na model namontovány různé 
senzory, které poskytují cenná data jak pro řízení, tak pro ukázková měření plynu, či tlaku. Na vozidlo 
je namontován distribuovaný systém řízení, který řídí celý chod vozidla. Moduly jsou rozděleny 
na podřízené, které jsou realizovány pomocí mikrokontrolérů HCS12 a na hlavní řídicí jednotku 
realizovanou pomocí výkonného procesoru i.MX31. Hlavní náplní této diplomové práce je právě tato 
hlavní řídicí jednotka. Nad tímto zařízením je realizován vzdálený panel s dotykovým displejem, který 
vytvořen rovněž pomocí procesoru i.MX31. 

Pro realizaci pohybu je navržen algoritmus řízení pohybu. Tento algoritmus využívá do jisté 
míry přístupů fuzzy řízení. Algoritmus je implementován do řídicí jednotky do samostatného procesu, 
který se stará o řízení vozidla. Algoritmus se opírá o údaje o poloze a natočením získaných 
z podřízených modulů, dat ze senzorů vzdálenosti a navrženou trajektorií získanou z mapových 
podkladů. Navržený algoritmus je úspěšně odladěn, oživen a otestován. 

Je navržen systém vektorových map, které slouží pro orientaci vozidla v prostoru, tyto mapy 
jsou a priori známé a je možné je kreslit v prostředí AutoCAD. Pro převod těchto map na tvar vhodný 
pro řídicí jednotku je vytvořen program v jazyce C#, který výkresovou dokumentaci z AutoCADu 
přetransformuje na vektorovou mapu. Řídicí jednotka je schopna s těmito mapami pracovat 
a navrhovat vhodnou trajektorii pohybu k cíli. K návrhu trajektorie slouží Dijkstrův algoritmus,  
který nalezne nejkratší trasu v této mapě. Navržený systém je implementován, odladěn a otestován 
a výsledky jsou zdokumentovány v této práci. 

Řídicí jednotka je schopna získávat informace z podřízených jednotek, které nejsou zadáním 
této práce a ve svých pracích se jimi zabývali další členové týmu. Na základě předchozích zkušeností 
jsou navrženy informace, které řídicí jednotky potřebuje k orientaci v prostoru a pro lokalizaci polohy. 
Tyto informace byly konzultovány a předány kolegovi, který v rámci své diplomové práce řešil výběr, 
vlastní realizaci a implementaci patřičných snímačů. Výjimku tvoří výkonný laserový senzor 
LMS 100, který produkuje příliš velké množství dat, je připojen pomocí ethernetu a jeho 
implementace v podřízené jednotce by byla značně výkonově náročná. Z tohoto důvodu je tento 
snímač implementován v řídicí jednotce a připojen k ethernetu, kterým řídicí jednotka disponuje. 

Pro implementaci algoritmů a dalšího podpůrného programu je využita platforma ARM 
i.MX31 LiteKit od firmy Freescale. Jedná se o výkonný 32 bitový procesor, který je dodáván 
s vývojovou sadou. Tato platforma podporuje některé operační systémy, které je možné nainstalovat 
a bylo nutné vhodně zvolit jeden z nich. Je zvolen operační systém Timesys Linux, který je dodáván 
spolu s vývojovou sadou. Tato část práce zabrala značný čas, jelikož bylo nutné oživit celou desku, 
spustit operační systém, zkompilovat jeho jádro s vhodnou konfigurací a nakonec vše vypálit na různá 
paměťová média.  
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Řídicí jednotka komunikuje s vzdáleným ovládací zařízením a podřízenými jednotkami. 
Pro tuto komunikaci jsou využity sériové linky, které jsou na vývojové desce k dispozici. Je navržen, 
implementován, odladěn a otestován komunikační protokol, kterým řídicí jednotka komunikuje 
s vzdáleným panelem i s podřízenými jednotkami. Je vytvořen systém postavený na sdílené paměti, 
kterým je možné pomocí pomocných komunikačních procesů jednoduše přenášet data. Díky tomuto 
se stala komunikace velmi jednoduchá a snadno rozšiřitelná. Komunikace s podřízenými jednotkami 
je realizována metalickým vedením a komunikace se vzdáleným panelem je realizována bezdrátově 
a to pomocí WiFi modulů, které se připojují na sériovou linku. Tyto WiFi moduly byly nejprve 
nastaveny a nakonfigurovány, je v nich řešeno šifrování dat pro větší bezpečnost komunikace a poté 
se jeví jako zcela transparentní. 

Závěrem je možné říci, že jsou splněny všechny body zadání, průběh práce byl konzultován 
s vedoucím diplomové práce a všichni členové týmu vytvořili svou část tak, aby bylo možné dokončit 
jednotlivé body zadání, odladit je a otestovat. V průběhu práce byly získány nové cenné poznatky, 
které budou využity při vypracovávání disertační práce.  
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Příloha I Tabulka zpráv komunikačního protokolu 
 

Název zprávy Typ Datový typ Délka Pod. j. Vzd. p. Jednotka Popis 

POLOHAX  0 Int32 5 S --> C C --> P [mm] Absolutní poloha v mapě 

POLOHAY  1 Int32 5 S --> C C --> P [mm] Absolutní poloha v mapě 

NATOCENIVOZIDLA  2 Int16 3 S --> C C --> P [0.1°] Natočení vozidla 

PREDNIULTRAZVUK  3 Int16 3 S --> C C --> P [mm] Pření ultrazvuk 

ZADNIULTRAZVUK  4 Int16 3 S --> C C --> P [mm] Zadní ultrazvuk 

ANALOGOVEDALKOMERY  5 Int16 3 S --> C C --> P [mm] 4 analogové dálkoměry 

GPSSOURADNICE  6 2*Int32 9 S --> C C --> P [0.000001°] GPS souřadnice 

GPSCAS  7 string[7] 8 S --> C C --> P [-] GMT GPS čas 

IRKAMERA  8 31*8*UInt8 249 S --> C C --> P [°C] Teplota 

TEPLOTA  9 UInt8 2 S --> C C --> P [°C] Teplota okolí 

AKCELEROMETRX  10 Int8 2 S --> C C --> P [-] Údaj z akcelerometru 

AKCELEROMETRY  11 Int8 2 S --> C C --> P [-] Údaj z akcelerometru 

AKCELEROMETRZ  12 Int8 2 S --> C C --> P [-] Údaj z akcelerometru 

CIDLOOSVETLENI  13 Int8 2 S --> C C --> P [-] Přední čidlo osvětlení 

GPSSOURADNICE1  14 2*Int32 9 S <-- C - [0.000001°] GPS souřadnice levého dolního rohu 

GPSSOURADNICE2  15 2*Int32 9 - - [0.000001°] GPS souřadnice pravého dolního rohu 

NATOCENIKOL  16 Int8 2 S <-- C C --> P [°] Natočení předních kol 

AKTUALNIOTACKYMOTORU  17 Int16 3 S --> C C --> P [ot/min] Aktuální otáčky motoru 

PROUDMOTORU  18 Int16 3 S --> C C --> P [mA] Proud motoru 

BRZDA  19 Int8 2 S --> C C --> P [0,1] Stav brzdy 

MODBATERIE  20 Int8 2 S --> C C --> P [enum] Nabíjení, slabá baterie, připraveno 

STAVBATERIE  21 Int8 2 S --> C C --> P [%] Stav baterie 

AKTUALNISTAVMODULU  22 3*Int8 4 S --> C C --> P [enun] Aktuální stav modulů 

NABIJECIPROUD 23 Int16 3 S --> C C --> P [mA] Nabíjecí proud 

NABIJECINAPETI  24 Int16 3 S --> C C --> P [mV] Nabíjecí napětí 

ODEBIRANYPROUD  25 Int16 3 S --> C C --> P [mA] Odebíraný proud 

NAPETIBATERIE  26 Int16 3 S --> C C --> P [mV] Napětí baterie 

DOBADOVYBITI  27 Int16 3 S --> C C --> P [s] Odhadovaný čas do vybití baterie 

OTACKYMOTORU  28 Int16 3 S <-- C - [ot/min] Požadované otáčky motoru 

AKTIVACEBRZDY 30 Int8 2 S <-- C - [0,1] Aktivace brzdy 

STAVMODULU 31 3*Int8 4 - - [enum]   

RYCHLOSTVOZIDLA 32 Int32 5 - C --> P [0.01m/s] Rychlost vozidla 

VALUES 33 54*Int32 217 - C --> P [mm] Změřené hodnoty z LMS 100 po 5° 

VALUESX 34 54*Int32 217 - - [mm] Změřené hodnoty z LMS 100 X 

VALUESY 35 54*Int32 217 - - [mm] Změřené hodnoty z LMS 100 Y 

RUCNINATOCENIKOL 36 Int8 2 - C <-- P [°] Ruční natočení kol 

RUCNIOTACKYMOTORU 37 Int16 3 - C <-- P [ot/min] Ruční nastavení otáček motoru 

RUCNIAKTIVACEBRZDY 38 Int8 2 - C <-- P [0,1] Ruční aktivace brzdy 

AKTIVACERUCNIHOREZIMU 39 Int8 2 - C <-- P [0,1] Aktivace ručního režimu 
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Název zprávy Typ Datový typ Délka Pod. j. Vzd. p. Jednotka Popis 

VYCHOZIPOZICEX 40 Int32 5 S <-- C - [mm] Výchozí pozice X 

VYCHOZIPOZICEY 41 Int32 5 S <-- C - [mm] Výchozí pozice Y 

CILOVADESTINACEX 42 Int32 5 - C <-- P [mm] Cílová destinace X 

CILOVADESTINACEY 43 Int32 5 - C <-- P [mm] Cílová destinace Y 

TOTALSTOP 44 Int8 2 S <-- C - [0,1] Totál stop 

SENDISALIVE 45 Int8 2 S <-> C C <-> P [foo] Požadavek na stav komunikace 

RECEIVEISALIVE 46 Int8 2 S <-> C C <-> P [foo] Odpověď na stav komunikace 

STARTVYCHOZIPOZICEX 47 Int32 5 - C <-- P [mm] Startovní pozice X 

STARTVYCHOZIPOZICEY 48 Int32 5 - C <-- P [mm] Startovní pozice Y 

RUCNIZAPNUTISVETEL 49 UInt8 2 - C <-- P [0,1] Ruční zapnutí světel 

ZAPNUTISVETEL 50 UInt8 2 S <-- C - [0,1] Požadavek na zapnutí světel 

PLYN 51 UInt8 2 S --> C C --> P [-] Čidlo plynů 

TLAK 52 UInt16 3 S --> C C --> P [-] Čidlo tlaku 

CIDLOOSVETLENI2 53 Int8 2 S --> C C --> P [-] Zadní čidlo osvětlení 

ZKRAT1 54 UInt8 2 S --> C C --> P [0,1] Zkrat na výstupech předního modulu 

ZKRAT2 55 UInt8 2 S --> C C --> P [0,1] Zkrat na výstupech zadního modulu 

RUCNITOTALSTOP 56 UInt8 2 - C <-- P [0,1] Ruční aktivace totál stopu 

VYCHOZINATOCENIVOZIDLA 57 Int16 3 S <-- C C <-- P [0.1°] Výchozí natočení vozidla 

KLAKSON 58 UInt8 2 S <-- C - [enum] Zvuková signalizace 

RUCNIKLAKSON 59 UInt8 2 - C <-- P [enum] Zvuková signalizace 

 
S - Podřízená jednotka 
C - Řídicí jednotka 
P - vzdálený panel 
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Příloha II Fotodokumentace 

 
Průzkumné vozidlo před osazením modulů, první osazení laserového senzoru LMS 100. 

 

- III - 
Průzkumné vozidlo po osazení modulů snímačů, osazení analogových a ultrazvukových dálkoměrů. 

 



 

 
Průzkumné vozidlo po namontování řídicích modulů, řídicí jednotky a motoru. 

(Osazení celé řídicí elektroniky a kabeláže.) 
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Průzkumné vozidlo – pohled zepředu na finální vozidlo.  

Vozidlo navíc osazeno elektronickým kompasem (nahoře). 
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Detailní pohled na pohon vozidla, správu napájení a řídicí jednotku (modrá deska) 

 

 
Upevnění WiFi (bezdrátové) komunikace na průzkumném vozidle. 
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Komponenty, které jsou v průzkumném vozidle použity 

 
Elektronický kompas, který slouží pro určení natočení vozidla v exteriéru. 

 

 
GPS modul, který slouží k určení absolutní polohy vozidla v exteriéru. 

 

 
GPS anténa, slouží pro příjem signálu z družic GPS. 
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Displej vzdáleného ovládání s dotykovou fólií. 

 

 
Motor, kterým je vozidlo poháněno. 
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Baterie starající se o napájení celého vozidla. 

 



 

 
Rozšiřující deska pro vývojovou sadu i.MX31. 

 

 
Ultrazvukový modul, který měří vzdálenosti překážek před a za vozidlem. 

 

 
IR analogový dálkoměr, který monitoruje šikmý prostor kolem vozidla. 
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Termočlánkové pole, které zjišťuje charakter teplot před vozidlem. 

 
 

 
Inkrementální snímač otáčení kol, slouží pro získávání informací pro odometrii. 

 

Ostatní fotografie 

 
Ukázka ovládacího panelu (bez krabičky) 
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Ukázka Ovládacího panelu a vozidla (bez krabičky) 

 

 
Vzdálené ovládání (pohled na hotový panel s krabičkou a ovládacím joystickem) 
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