
 

 



 

 



 

 

ABSTRAKT  

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilních robotů, konkrétně 

senzorickým subsystémem poskytujícím informace globální a lokální navigaci o okolním 

prostředí robota a jeho orientaci v prostoru. Globální navigace bude realizována 

samoorganizující se neuronovou sítí. Dokument obsahuje teoretický rozbor situace a popis 

realizace možného senzorického systému.  
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ABSTRACT 

 

This bachelor’s thesis deals with problematic of mobile robots, especially with the 

sensory subsystem. It provides the information of robot’s vicinity and orientation to global 

and local navigation. Global navigation is based on self-organizing neuron map. Document 

includes the analysis of situation and design of sensory subsystem for specified robot. 
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1.  ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat senzorický systém pro 

mobilního robota. Předpokládáme robota s diferenciálně řízeným podvozkem, který 

se má pohybovat uvnitř budov a neumí překonávat větší nerovnosti (např. schody). 

Práce se zabývá seznámením se s různými typy senzorů použitelných pro 

danou problematiku a výběrem nejvhodnějších z nich. Výběr je možný podle 

principu měření a technických parametrů senzorů, ale rovněž podle ceny a 

dostupnosti. V textu budou rozebrány nejen různé typy senzorů dle principu měření, 

ale také senzorický systém obecně – co to je, jaké jsou jeho části, aj. Aby bylo možné 

vytvořit si představu i pro někoho, kdo není z oboru. 

Výběrem senzorů však práce nekončí. Dalším důležitým úkolem je vybrané 

senzory rozmístit na robotické platformě. V textu bude jejich uspořádání 

odůvodněno. Podle zadání by měl být senzorický systém řízen mikrokontrolérem 

typu Atmel AVR (byl vybrán jednočip ATmega8). Mikrokontrolér bude zajišťovat 

sběr dat ze senzorů a jejich následné odeslání do počítače k dalšímu zpracování. 
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2. SENZORY PRO MOBILNÍ ROBOTY 

V této kapitole se budeme zabývat různými typy senzorů použitelnými pro 

mobilní roboty. Rozdělit je můžeme podle různých kritérií, například podle jejich 

funkce vzhledem k robotům. 

První skupina senzorů pomáhá při navigaci tím, že poskytuje informace 

globálního charakteru, nejčastěji úhel natočení a posun (polohu v prostoru). 

Druhá skupina slouží k detekování překážek v bezprostředním okolí robota. 

Některé senzory indikují pouze přítomnost či nepřítomnost překážky, jiné předávají 

informace o umístění objektu (vzdálenost, směr). 

Do třetí skupiny se řadí senzory, které mají za úkol prozkoumat okolí robota 

z hlediska bezpečnosti pro člověka – detekovat různé chemické látky, škodlivá záření 

nebo jen změřit teplotu prostředí. 

2.1 Pozice v prostoru 

V této kapitole si popíšeme principy měření používané u elektronických 

kompasů a enkodérů. 

2.1.1 Elektronický kompas 

Elektronické kompasy používají dvojice navzájem kolmých feromagnetik. 

Nejčastěji se využívá tenký film, který umožňuje uspořádání domén pouze v jedné 

vrstvě. V důsledku působení magnetického pole dochází ke změnám odporu, ten je 

závislý na velikosti i směru působení tohoto externího magnetického pole. Jedná se o 

magnetorezistivní jev. Pro měření ve dvou osách (x a y) se používají dva navzájem 

kolmé magnetorezistivní senzory (např. KMZ51 od společnosti Philips). Je důležité 

kompasu zajistit vodorovnou polohu (mechanickým závěsem aj.). Pokud není 

kompas ve vodorovné poloze, může být údaj o azimutu ovlivněn až o úhel náklonu 

od vodorovné osy. Je nutné toto softwarově ohlídat, případně provést příslušné 

přepočty. Konkrétní typ bude uveden v kapitole 4.4. 

2.1.2 Enkodéry 

Enkodéry jsou senzory používané převážně pro detekci pohybu kol. Mohou 

detekovat jak rychle a na jakou stranu se kola otáčí. Jedná se vlastně o 
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elektromechanický převodník, který převádí rotační pohyb na sekvenci elektrických 

digitálních impulzů. Senzory využívají například magnetu (tachometr na kolo), 

děrovaného kolečka (u myši) nebo reflexního kolečka. U robotů se nejčastěji 

používají senzory optické. Obecně můžeme rozdělit enkodéry na absolutní a 

inkrementální. Inkrementální snímače mají rovnoměrně rozložené detekční plošky – 

viz obr. 1. Otáčením dostaneme na výstupu obdélníkový signál, kde jeden impuls 

odpovídá jedné reflexní plošce. Zvýšíme-li počet přijímačů a vysílačů „zjemníme“ 

tím krok. Průběh signálů na obr. 1 odpovídá senzoru se dvěma snímači. Pokud se 

kolo netočí, nejsme schopni říct, jak je kolo natočeno, pokud nemáme informaci o 

výchozí pozici a počtu načítaných impulsů od této pozice.  

 

Naproti tomu u absolutních enkodérů jsme schopni určit natočení v každém 

okamžiku. Natočení je totiž zakódováno v rastru – viz obr. 2. Kódování může být 

v BCD kódu. U toho je ale větší pravděpodobnost chyby (nepřesnost snímání 

přechodů), proto se častěji používá Grayův kód, kde se při přechodu vždy mění 

pouze jeden bit. Absolutní enkodéry jsou náročnější na mechanickou konstrukci – 

více přijímačů a vysílačů. 

Další dělení je možné podle principu snímání světla: reflexní enkodéry 

snímají odraz světla od reflexní plošky, nebo se využívá principu světelné závory – 

mezi vysílačem a přijímačem je umístěno děrované (průhledné) kolečko.  

 

 

Obr. 1: Rastr inkrementálního snímače a průběhy napětí [17] 
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Obr. 2: Absolutní enkodéry, A – Grayův kód, B – BCD kód [17] 

 

2.2 Detekce překážek 

V této kapitole si rozebereme senzory pro měření přítomnosti objektu. 

Některé senzory jsou schopny pouze detekovat přítomnost/nepřítomnost objektu 

(někdy se můžeme setkat s názvem binární optické snímače), jiné nám dají informace 

přesnější, a to vzdálenost od objektu, případně i směr, kterým se nachází. Senzory 

rozdělíme podle principu měření. 

2.2.1 Optoelektronické senzory 

Optoelektronické senzory využívají polohou nebo posuvem ovlivněnou 

závislost mezi vyslaným a přijatým signálem. Při posuvu objektu dochází k:  

• změně polohy zdroje světelného záření (světelné stopy)  

• zastínění světelného toku mezi zdrojem a přijímačem světelného záření  

• změně úhlu odrazu paprsku zdroje  

• interferenci zdrojového a odraženého paprsku  

Binární senzory vyhodnocují přítomnost nebo absenci světla na přijímači. 

Tzn., je-li přítomen objekt, světlo se na přijímač nedostane, výstupní člen (tranzistor 

nebo relé) se přepne. Výstupem je tedy dvoustavová hodnota (logická 1 nebo 0). 

Senzor se skládá z vysílače, přijímače, napájecí a vyhodnocovací jednotky. Toto vše 

může být umístěno v jednom (reflexní snímač) nebo je vysílač a přijímač zvlášť 
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(montovány proti sobě); v tom případě se jedná o tzv. světelnou závoru. Světelné 

závory mohou mít delší dosah než reflexní závory (až 50 m). Světelnou závoru lze 

použít i ve znečištěném prostředí. Nevýhodou je oddělení vysílače a přijímače, což 

znamená dvojí napájení. Alternativou je použití lithiového akumulátoru pro napájení 

vysílače. 

 

 

Obr. 3: Světelná závora 

 

Reflexní snímače mají vysílač a přijímač zabudován v jednom pouzdře – jak 

již bylo řečeno výše. Fungují na principu odrazu paprsku přes odrazku. Tedy na 

jedné straně je namontován reflexní senzor a naproti němu je umístěna odrazka. Při 

použití polarizačního filtru lze těmito snímači detekovat i objekty, od kterých se 

světlo odráží nebo světlo dokonce sami vyzařují. Reflektor posune fázový úhel světla 

o 90 ° a přijímač pak snímá pouze světlo odražené od odrazky. Světlo odražení od 

objektu (nebo jím vyzářené) nemá otočenou fázi, přes polarizační filtr se tedy 

nedostane a senzor vyhodnotí přítomnost objektu – viz obr. 4. Senzor bez 

polarizačního filtru by přítomnost objektu nezaznamenal.  

 

 

Obr. 4: Reflexní snímač: a) odraz od reflektoru, b) odraz od objektu [7] 

vysílač přijímač 
paprsek 

předmět 
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Pro mobilního robota jsou binární senzory nedostačující – potřebujeme znát 

vzdálenost od objektu. To mohou zajistit snímače pracující na principu TOF (Time 

Of Flight) nebo PSD (Position Sensitive photo Detektor/Diode). 

Metoda TOF má jednoduchou a levnou celkovou konstrukci měřicí aparatury. 

Je však náročná na provedení snímače. Může dosahovat přesnosti řádově v 

milimetrech. Princip spočívá v měření doby letu signálu. Vysílač odešle světelný 

paprsek (puls) a přijímač čeká na příchod odraženého signálu. Z času mezi vysláním 

a přijetím je pak možné získat vzdálenost objektu podle vztahu: 

 
2

ct
s

⋅=  (1) 

kde   s … hledaná vzdálenost, 

 t … naměřený čas, 

 c … rychlost světla. 

Pro přesné měření je nutné zajistit přesný a hlavně stabilní zdroj času. Což 

může být např. pro průmyslové podmínky problém. Z tohoto důvodu se využívá i 

jiná veličina, která je spjatá s časem, ale lze ji dostatečně přesně měřit. Je to změna 

fáze. Pokud je vysílané světlo ze zdroje záření (například LED nebo laseru) 

modulováno referenčním napěťovým signálem z oscilátoru, vykazuje na straně 

přijímače posuv fáze, který je úměrný hledané době. Pak stačí na straně přijímače 

provést srovnání fáze referenčního signálu a příchozího světla. Z rozdílu lze určit 

hledaný čas. 

Dalším často používaným principem je PSD (polohově citlivý senzor). Tyto 

senzory využívají většinou velkoplošné fotodiody PIN, kde mezi P a N vrstvou se 

nachází ještě vrstva intrinsická. Po dopadu světelného toku na tuto vrstvu dochází ke 

generaci párů elektron – díra. Elektrické pole na přechodu PI a NI vyvolá posun 

elektronů k vrstvě N, díry jsou naopak posunuty k vrstvě P. Podle velikosti proudů 

nakrátko, které vzniknou na obou elektrodách, lze určit polohu objektu1. Aby údaj o 

poloze nezávisel na intenzitě ozáření je vhodné využít poměrového měřicího obvodu. 

                                                 
1 Za předpokladu, že odporová vrstva na P je rovnoměrně rozložená. 
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2.2.2 Induk ční senzory 

Používají se pro detekci kovových předmětů. Jednoduchý princip, miniaturní 

provedení a jednoduchá instalace pro nasazení i v náročných podmínkách činí 

z indukčních senzorů žádané zboží. Napětí přivedené do senzoru vytváří pomocí 

cívky oscilátoru střídavé elektromagnetické pole. To je směřováno před aktivní 

plochu snímače. Pokud se do tohoto pole dostane kovový předmět, indukují se v něm 

vířivé proudy, které odebírají energii z pole a snižují velikost oscilační amplitudy. 

Tyto ztráty jsou snímačem vyhodnoceny. 

 

 

Obr. 5: Induk ční snímač, blokové schéma dle [1] 

 

Při detekci předmětů pomocí indukčních snímačů se projevuje zpožďování 

při zapnutí a vypnutí spínacího ústrojí (řádově v milisekundách). Hystereze 

představuje několik procent skutečné spínací vzdálenosti, označované Sr (což je 90 

až 100% nominální spínací vzdálenosti Sn). Dosah indukčních snímačů je maximálně 

několik desítek milimetrů. 

2.2.3 Kapacitní senzory 

Tyto senzory na rozdíl od indukčních detekují i nekovové objekty. Pro měření 

využívají změnu kapacity kondenzátoru. Toho lze dosáhnout změnou geometrických 

vlastností (plocha elektrod S, vzdálenosti elektrod l) nebo změnou permitivity ε 

(změna vlastností dielektrika). Obecný vztah pro výpočet kapacity deskového 

kondenzátoru s homogenním dielektrikem je: 

 
d

S
C ⋅= ε  (2) 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 16 

Některé využívají jako aktivní povrch tranzistorový oscilátor. Pokud se přiblíží 

objekt (voda, dřevo, kov, aj.), změní se kapacita a tím se uvede oscilační RC obvod 

do chodu, dokud se hodnota znovu nezmění. Pro zvýšení citlivosti (zpravidla 

dvojnásobně) se používá diferenciální zapojení. Dosah kapacitních snímačů je 

srovnatelný s indukčními – maximálně několik desítek milimetrů. 

 

 

Obr. 6: Kapacitní snímač, blokové schéma dle [6] 

 

2.2.4 Magnetické senzory 

Magnetické senzory se používají především tam, kde nemohou být použity 

jiné senzory. Dokáží velmi rychle reagovat na změnu stavu, proto jsou využívány 

v elektromechanických systémech, jeřábové technice, u manipulačních zařízení nebo 

jako snímače otáček. Reagují na přítomnost nebo přerušení magnetického pole. 

Hodnota dvoustavového výstupního signálu je závislá na intenzitě magnetického 

pole. Tyto spínací senzory jsou založené na Hallově jevu. Největší výhodou je rychlá 

reakce, dlouhá životnost a malé rozměry. Spínací vzdálenost je dána použitým 

magnetem. Tyto senzory jsou pro detekci překážek u mobilního robota nevhodné, 

proto se jimi nebudeme dále zabývat.  

2.2.5 Ultrazvukové senzory 

Ultrazvukové senzory (dále jen sonary) jsou založeny na měření doby mezi 

vysláním akustického impulsu a okamžikem přijetí odraženého signálu od překážky 

– tzv. echa. Využívají tedy princip TOF popsaný výše u optických snímačů, avšak 

jako signál nepoužívají světelný paprsek, ale akustický impuls. Je-li vyhodnocována 

pouze přítomnost překážky a uživatele nezajímá vzdálenost k ní, je vyhodnocováno 

pouze přijetí a nepřijetí echa.  
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„Po připojení napájecího napětí je ultrazvukový generátor (obvykle 

piezoelektrický měnič) vybuzen na krátkou dobu, během které jsou emitovány 

ultrazvukové vlny. Poté se generátor přepne do přijímacího módu – podobně jako 

mikrofon – a jsou vyhodnocovány přicházející ultrazvukové pulsy, tzv. echa. 

V případě, že přijatý signál je ozvěna původně vyslané zvukové vlny, je zaznamenán 

časový interval mezi vysláním signálu a přijetím echa. Z předem známé rychlosti 

šíření zvuku je vypočítána vzdálenost překážky a odpovídajícím způsobem je 

nastaven výstupní stupeň.“ [8] 

Podle způsobu realizace můžeme sonary rozdělit na tři skupiny dle provedení 

– viz obr. 7. U jednohlavého snímače je minimální měřitelná vzdálenost závislá na 

rychlosti přepnutí generátoru z vysílacího módu do přijímacího. U dvojhlavého se 

toto přepínání neděje (vysílač a přijímač je zvlášť), což má za následek zvětšení 

měřicího rozsahu. U dvouhlavé závory nezjišťujeme vzdálenost objektu, pouze jeho 

přítomnost/nepřítomnost (přijetí/nepřijetí echa). 

 

 

Obr. 7: Ultrazvukové snímače [8] 

A) jednohlavý, 

B) dvojhlavý pro přímou detekci, 

C) dvouhlavá závora 
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Sonary jsou poměrně odolné vůči okolním vlivům jako mlha, prach a déšť 

(funkci senzoru výrazně neovlivňují). Poměrně dobře detekují objekty průhledné 

neprůhledné, kovové i nekovové, pevné nebo práškové. Neblahý vliv na 

detekovatelnost objektu má hrubost jeho povrchu. Maximální snímací vzdálenost je 

dle provedení až 8 m a přesnosti se pohybují řádově v desetinách až jednotkách 

milimetrů. Vyzařovací úhel je daný z výroby a je neměnným parametrem, ale 

k dostání jsou sonary s úhlem od 15 stupňů pro snímání menších objektů až po 

provedení s vyzařovacím úhlem 70 stupňů. Konkrétní typ bude uveden v kapitole 4.2 

a 4.3. 

2.3 Speciální využití 

Do této skupiny patří senzory detekující okolí robota z fyzikálně-chemického 

hlediska. Můžeme zjišťovat teplotu, tlak a vlhkost okolí. Dále pak hluk, osvětlení 

nebo chemické vlastnosti – přítomnost různých chemických látek (výparů). Mohou 

být implementovány i kamery (termovize, závěs několika robotů apod.). Většina 

robotů není takovými senzory vybavena, setkáme se s nimi u robotů pro zvláštní 

mise. Příkladem robota, který tyto senzory využívá je robot pro záchranáře a hasiče, 

který pomáhá při ohledání místa neštěstí (sutiny, hořící domy aj.). Dalším využitím 

jsou vojenské mise; robot může ohledat terén, zjistit přítomnost nebezpečných látek 

– tedy prostředí pro člověka nebezpečné. Náš robot nemá za úkol žádnou takovouto 

speciální misi, proto se těmito specifickými senzory nebudeme dále zabývat. 
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3. SENZORICKÝ SYSTÉM 

Návrh senzorického subsystému je komplexní proces, při němž je nutné 

zohlednit nejen vlastnosti senzorů, ale také možnost jejich vzájemného ovlivňování, 

pracovní prostředí robota, nároky na výpočtové možnosti řídicího systému a další. 

Návrh systému je vhodné rozdělit na několik kroků řešení. V každém kroku je 

postupně řešena jednotlivá část s ohledem na ostatní. Obecně jej můžeme rozdělit na 

dvě základní části. První část tvoří vlastní senzory a jejich obslužná zařízení, druhou 

částí je komunikace mezi jednotlivými podsystémy robota, která je tvořena obvody 

rozhraní a sběrnicí, vytvořenou pomocí různých přenosových médií. Nejvhodnější 

kombinací pro mobilního robota je vnitřní sběrnice tvořená elektrickými kabely a 

použití bezdrátového spojení pro komunikaci s nadřazenými systémy. 

Při výběru komunikačních prostředků je ideální to rozhraní, které umožňuje 

připojení více použitých senzorů bez nutnosti převodu rozhraní. Při volbě sběrnice 

musíme vzít v úvahu předpokládaný datový tok (a to v obou směrech) a počet 

připojených zařízení. Významným faktorem je odolnost sběrnice a přenosového 

média proti rušení. Nevhodné vlastnosti použité sběrnice a komunikace vůbec mohou 

výrazně zhoršit funkce systému a znemožnit jeho případné rozšíření. 

Vlastní senzory se dělí podle vztahu k robotu na interní  – takové, které měří 

parametry robota, a externí – pro mapování a měření v okolí robota. Použité senzory 

mohou být multifunkční, ale z pohledu vlastního robota jsou významné pouze 

senzory sloužící k navigaci a diagnostice. Každý mobilní robot by měl být takovými 

senzory vybaven. Mezi nejjednodušší se řadí senzory pro detekci překážek. To 

mohou být taktilní (dotykové) senzory nebo bezdotykové (IR senzory, sonary, 

lasery). Jejich úkolem je zabránit kolizím s překážkami, které se vyskytnou v okolí 

robota, případně dodržovat určitou vzdálenost od těchto objektů, kterou robot 

potřebuje pro bezpečný pohyb. Jedná se o lokální navigaci, která je při pohybu 

robota nadřazena nad globální. Senzory poskytují řídicímu systému informace o 

rozmístění a tvaru překážek v jeho bezprostředním okolí. Ostatní typy senzorů jsou 

specifikovány podle požadavků konkrétního využití robota, jako je měření teploty, 

analýza plynů, odběr vzorků půdy apod. 
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Před vlastním výběrem senzorů je nutné seznámit se s informacemi o 

prostředí, ve kterém se robot bude pohybovat. Zjistit předpokládané využití robota a 

nároky na jeho provoz (pracovní teplota, prašnost prostředí aj.). Na základě těchto 

informací lze provést návrh senzorického subsystému tak, aby neomezoval funkčnost 

robota a umožňoval jeho případný rozvoj. 

3.1 Interní 

Z interních senzorů získáváme informace o podsystémech robota. Pro 

diagnostiku je to například stav nabití baterie, monitorování komunikace mezi 

jednotlivými systémy, kontrola teploty robota apod. Pro navigaci jsou to informace o 

akčních veličinách jako je pozice, rychlost a zrychlení jednotlivých pohonů a 

výstupních členů – většinou kol. Senzory (nejčastěji enkodéry) se umísťují na hřídel 

motoru, aby se vyloučila chyba vůle převodovky. Na základě získaných informací je 

schopen řídicí systém, za pomoci kinematického modelu, vypočítat posun robota a 

jeho natočení (princip odometrie). To je možné pouze u pozemních robotů, kde je 

zajištěn stálý kontakt s podlahou bez prokluzu. Přesto je tato metoda pouze 

orientační. Nemůžeme-li prokluz vyloučit, použití této metody pro navigaci zvyšuje 

chybu polohy (není tedy příliš vhodné). 

Do této kategorie můžeme zařadit senzory popsané v kapitole 2.1, i když 

kompas se řadí spíše do následující kapitoly (externí snímače). 

3.2 Externí 

Externí senzory získávají informace z okolí robota. Kromě dat sloužících 

k navigačním účelům (sem patří senzory popsané v kapitole 2.2) můžou získávat i 

informace o teplotě okolního prostředí, chemických a jiných vlastnostech, popsaných 

v kapitole 2.3. Pro navigační účely to jsou informace o pozici a orientaci robota 

v globálním souřadném systému (globální navigace), a také o rozmístění a 

vzdálenosti překážek v jeho okolí (lokální navigace). Tyto senzory se dále dělí podle 

způsobu měření na dotykové a bezdotykové. Dotykové senzory, jak již název 

napovídá, se musí překážky dotknout, jejich dosah je tedy značně omezen. 

Bezdotykové senzory používají k měření různé principy (využití akustických vln, 
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optického nebo elektromagnetického záření atd.), některé jsou vysvětleny v kapitole 

2.2. Jejich dosah je výrazně větší a závisí na použitém principu. Řádově se může 

pohybovat v centimetrech nebo až stovkách kilometrů (např. některé radary). Pro 

mobilní roboty je tento dosah vhodné omezit s ohledem na spotřebu senzoru, 

možnosti využití získaných informací a rozlohu prostředí, ve kterém se robot 

pohybuje s přihlédnutím na četnost výskytu překážek. Například pro robota 

pohybující se ve vnějším prostředí (outdoor) jsou vhodné radarové systémy 

s dosahem několik desítek či stovek metrů. Pro indoor roboty je za dostatečnou a 

nejvíce používanou vzdálenost považován dosah řádově v metrech. 
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4. NAVRŽENÉ SENZORY 

Začněme rozborem situace. Máme robota pro pohyb uvnitř budov 

s diferenciálně řízeným podvozkem. Jako pohony hnaných kol jsou použity krokové 

motory. Robot neumí překonávat větší překážky jako jsou schody, předpokládáme 

tedy, že se bude pohybovat po rovině. Z toho vyplývá, že pro lokalizaci stačí znát 

jeho pozici ve dvou osách (x,y) a jeho natočení podle osy vertikální (natočení 

φ kolem osy z). Potřebné informace jsou znázorněny na obr. 8 červenými šipkami. 

Ke globální navigaci bude použita samoorganizující se neuronová síť. 

 

 

Obr. 8: Předpokládaný pohyb 

 

Odometrie je využívána pro kontrolu ujeté trajektorie. Protože robot je řízen 

krokovými motory – nepotřebuje enkodéry. Pro výpočet ujeté vzdálenosti a natočení 

využije přímo počet kroků, o které se motory otočily. Z odometrie dostane relativní 

pozici robota od jejího posledního resetování. Reset je možný znovuspuštěním 

programu nebo ho může provést manuálně obsluha (tlačítkem Escape). Chyba 

odometrie je bohužel s časem rostoucí, proto byl přidán elektronický kompas, kterým 

je chybu natočení korigovat. S kompasu načteme hodnotu do odometrie také po jejím 

resetování. 

Pro navigaci je potřeba mít informace o okolí robota. V kapitole 2.2 jsou 

popsány různé principy senzorů pro detekci překážek. Podle naší koncepce nemá 

nikdy nastat situace, že by robot do překážky narazil a proto byli vybrány pouze 

bezdotykové senzory. Nejdůležitějším parametrem je měřicí rozsah použitých 

x 

y 

φ 
z 
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senzorů. Porovnání dosahu indukčních, kapacitních, optoelektronických a 

ultrazvukových senzorů je na obr. 9. Jak je vidět, kapacitní a indukční senzory mají 

malý dosah – pro mobilního robota nedostačující. Navíc indukční snímače reagují 

jen na kovové předměty. V úvahu tedy přicházejí pouze ultrazvukové a 

optoelektronické senzory. V kapitole 2.2 jsou popsány dva principy bezdotykových 

optoelektronických senzorů – PSD a TOF. Metoda PSD se pro mobilního robota jeví 

jako nedostačující, protože měřicí rozsah takovýchto senzorů je značně omezen 

(malý rozsah). Proto použijeme senzory založené na principu TOF. 

 

 

Obr. 9: Porovnání měřicího rozsahu [9] 

 

Sonary řady SRF mají vyzařovací úhel kolem 50 stupňů, tzn. nejsme schopni 

určit přesný směr, kterým překážka leží. Pro samoorganizující se neuronovou síť 

potřebujeme přesnější měření. Proto budeme detekovat překážky laserovým 

scannerem URG-04LX. Ten měří planárně v rozsahu 0-240° s úhlovou přesností 

0,36°. Sonary použijeme také, protože potřebujeme „vidět“ do všech směrů a laser 

nám nepokryje celé okolí. Použijeme je rovněž proto, že některé objekty laserový 

scanner nedetekuje – paprsek se od povrchu odrazí jiným směrem nebo je pohlcen, 

příp. není objekt v úrovni laseru – sonary mají kuželovou vyzařovací charakteristiku. 

Dostali jsme se tedy k následující sestavě: enkodéry nepoužíváme, protože 

kola jsou řízena krokovými motory, pro detekci překážek použijeme laserový 

scanner Hokuyo URG-04LX a ultrazvukové sonary SRF05 a SRF10, pro absolutní 

hodnotu natočení pak elektronický kompas CMPS03. 
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4.1 Laserový scanner Hokuyo URG – 04LX 

Jedná se o velmi lehký a přesný senzor pro skenování okolí (obr. 10 – vlevo). 

Jako zdroj záření je použit infračervený laser I. bezpečnostní třídy. Je schopný 

skenovat oblast s rozptylem 240 ° do maximální vzdálenosti 5m (s rozlišením 1mm a 

úhlovým rozlišením 0,36 °). Skenovaný prostor je zobrazen na obr. 10 – vpravo. 

Maximální vzdálenost závisí na vlastnostech detekovaných objektů – 4 metry jsou 

garantovány, pokud detekovaným objektem je bílý papír o rozměrech 70x70mm. 

Průměr laserového paprsku pro tuto vzdálenost je 40mm. Senzor je napájen 

stejnosměrným napětím 5V. Spotřeba se pohybuje kolem 500mA (špičkově 800mA). 

Komunikace je možná přes RS-232C nebo USB. Pokud je komunikováno přes USB 

kabel, musí být napájení připojeno ze stabilizovaného zdroje. Jsou-li připojeny oba 

kabely, upřednostněno bude USB. Technické parametry viz tabulka 1. Tabulka 2 

popisuje zapojení konektoru pro komunikaci pomocí RS-232. 

Laserový scanner umožňuje stabilní měření, protože fázově diferenční systém 

je kombinován s měřicí metodou time-of-flight. Měření není tolik ovlivněné barvou 

detekovaných objektů nebo jejich lesklým povrchem. Více viz [13]. 

 

                  

Obr. 10: URG-04LX s rozsahem měření [13] 

 

 

 
skenovaný prostor 

  

 

směr skenování 

 

0-240° 

20mm – 5m 
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Tabulka 1: Technická specifikace laserového scanneru 

Model URG-04LX 

Světelný zdroj laserová dioda λ=785 nm, bezpečnostní třída 1 

Napájecí napětí 5 V DC, ± 5 % 

Spotřeba 500 mA (špičkově 800 mA) 

Měřicí rozsah 20 mm – 4000 mm 

rozsah 20-1000 mm: ± 10 mm Přesnost 

rozsah 1000-4000 mm: ± 1% 

Rozlišení 1 mm 

Úhel skenování 240 ° 

Rozlišení úhlu 0,36 ° (360 ° / 1024) 

Čas skenování 100 ms / sken 

Rozhraní RS-232C, USB-mini 

Provozní teplota -10 až + 50 °C 

Vlhkost max. 85 %  

Stupeň odolnosti optika: IP64, pouzdro: IP40 

Hmotnost 160 g 

Rozměry (d x š x v) 50 x 50 x 70 mm 

 

Tabulka 2: Rozhraní RS-232  

  URG04-LX barva vodiče 

1 NC červená 

2 NC bílá 

3 OUTPUT černá 

4 GND fialová 

5 RxD žlutá 

6 TxD zelená 

7 0V modrá 

8 5VDC hnědá 
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Zvoleno bylo propojení senzoru k počítači kabelem USB-mini. Napájení 5V 

je připojeno externě. URG používá pro komunikaci protokol SCIP 2.0. Tabulka 3 

uvádí přehled příkazů pro nastavení hlavních parametrů, tabulka 4 popisuje příkazy 

pro zjištění stavů (znak za středníkem je kontrolní znak pro každou řádku). Tabulka 

5,  obr. 11 a obr. 12 popisují parametry měření, způsob komunikace a vysvětlují 

rozdíl mezi GD, GS, MD a MS měřením. Stručně řečeno, první písmeno M označuje 

měření průběžné (kontinuální) – pro jeden start je možno získat n-naměřených dat. 

Písmeno G značí měření sekvenční – jeden start – jedna naměřená data. Druhé 

písmeno S/D určuje v jakém formátu budou měřená data – jsou reprezentovány 

dvěma byty (D) nebo třemi byty (S). 

 

Tabulka 3: Hlavní nastavení (operační mód) 

SS Nastavení přenosové rychlosti 

  750000, 500000, 250000, 115200, 38400, 19200 [bps] 

  PC maximálně 115200 bps. 

BM Zapnutí laseru 

  

Při použití příkazů GD a GS pro měření, je nezbytné poslat 
tento příkaz. Při použití MD a MS příkazu se laser zapne a 
vypne automaticky. 

QT Vypnutí laseru, konec souvislého měření 

  Konec měření pro MD, MS. Vypnutí laseru u GD, GS. 

RS Reset nastavení 

  

Vrátí defaultní nastavení rychlosti motoru (100%), laseru (off) 
a přenosové rychlosti (19200 bps). 

CR Změna rychlosti motoru 

  

Rychlost otáčení motoru může být nastavena na 90 - 100% 
normální rychlosti. 

  Používá se při měření více URG senzorů. 
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Tabulka 4: Informace o stavu 
 

VV Vrátí informace o verzi Popis 
  VEND:Hokuyo Automatic Co.,Ltd.;[  Výrobce 
  PROD:SOKUIKI Sensor URG-04LX;[  Označení produktu 
  FIRM:3.1.00(18/Jan./2007);`  Verze firmware 
  PROT:SCIP 2.0;N  Verze protokolu 
  SERI:H0614967;V   Sériové číslo senzoru 
PP Vrátí informaci o měřicích parametrech Popis 
  MODL:URG-04LX(Hokuyo Automatic Co.,Ltd.);N  Model senzoru 
  DMIN:20;4  Min. měřitelná vzdálenost [mm] 
  DMAX:5600;_  Max. měřitelná vzdálenost [mm] 
  ARES:1024;\  Úhlové rozlišení 
  AMIN:44;7  První krok z měřicího rozsahu 
  AMAX:725;o  Poslední krok z měřicího rozsahu 
  AFRT:384;6  Číslo kroku vpředu senzoru 
  SCAN:600;e   Standardní úhlová rychlost 
II Vrátí informaci o stavu Popis 
  MODL:URG-04LX(Hokuyo Automatic Co.,Ltd.);N  Model senzoru 
  LASR:OFF;7  Stav laseru 
  SCSP:Initial(600[rpm])<-Default setting by user;A  Rychlost měření (rotace motoru) 
  MESM:IDLE;:  Měřicí mód 
  SBPS:19200[bps]<-Default setting by user;A  Rychlost sériové komunikace 
  TIME:081615;N  Časový údaj 
  STAT:Sensor works well.;8   Diagnostika senzoru 

 

 

           

Obr. 11: Princip přenosu, rozdíl mezi GD/GS a MD/MS [13] 
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Tabulka 5: Způsob měření 

GD Sekvenční měření, data jsou reprezentována 2 byty. 
GS Sekvenční měření, data jsou reprezentována 3 byty. 
MD Průběžné měření, data jsou reprezentována 2 byty. 
MS Průběžné měření, data jsou reprezentována 3 byty. 

Parametry měření 
Start step Počáteční krok měření. 
End step Poslední krok měření. 
Cluster Count Počet okolních sloučených kroků do jedněch dat 

(zmenšení úhlové přesnosti, objemu dat). 
Scan frequency Skenovací frekvence (pouze u MD, MS). 
Capture times Počet skenů (pouze u MD, MS). 
Poznámka: 
Hodnotu Start step a End step je možné zjistit příkazem PP. 
Při Capture times 00 bude měření prováděno až do příchodu příkazu QT 
(pouze u MD,MS měření). 

 

 

 

Obr. 12: Parametry měření [13] 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 29 

Komunikace (přenos dat) mezi senzorem a počítačem probíhá podle 

následujícího schématu. Řídicí počítač odešle do senzoru příkaz pro měření (získání 

stavových informací, aj.). Laser po obdržení příkazu vyšle odpověď k počítači. 

V odpovědi je pro kontrolu opakován poslaný příkaz a následují data odpovídající 

tomuto příkazu (naměřená data, informace o senzoru, stavové informace atd.). Vyšle-

li počítač např. příkaz GD0044072501, odpověď od senzoru by měla vypadat dle 

obr. 13. Kde první řádek je echo přijatého příkazu – tedy shodné s příkazem 

odeslaným počítačem. Na druhém řádku je zakódován status (00 – normal) a 

kontrolní znak (P). Třetí řádek je pak parametr Time stamp (0DKO) a kontrolní znak 

(>). Od čtvrtého řádku následují naměřená data. Na každém řádku je 65 znaků, 

z toho poslední je opět kontrolní (před znakem \n). Odfiltrujeme-li první tři řádky a 

poslední znak z každého řádku (a znak \n), dostáváme posloupnost naměřených dat. 

Podle nastavených parametrů je informace o vzdálenosti 2 nebo 3-bytová (GD/MD – 

3byty, GS/MS – 2byty), přičemž jeden byte je reprezentován jedním ASCI znakem. 

Počet naměřených dat (kroků) je dán vztahem: 

 Počet kroků  = End step – First step + 1 (3). 

V tomto případě je počet naměřených kroků 725 – 44 + 1 = 682. Dekódování 

vzdálenosti z ASCI znaků ukazuje obr. 14 – výsledek je v milimetrech. Analogicky 

pak výpočet pro 2 bytové vyjádření. Více v [9]. 

 

 

 

Obr. 13: Příchozí data URG-04LX [10] 
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Obr. 14: Převod z ASCI znaků na mm [10] 

 

4.2 Ultrazvukový sonar SRF05 

Tento sonar je následovníkem SRF04 s dosahem měření zvětšeným ze 3 na 4 

metry. Oproti SRF04 má větší možnosti ovládání při nižší ceně a kompatibilitě 

s předchozím modelem. Nové ovládání (zapojení pinu mode na zem) umožňuje 

komunikovat třívodičově (původně 4 vodičově), stačí vodič napájení, země a jeden 

datový – společný pro start měření i k časování odrazu. Pokud pin mode nepřipojíme, 

bude sonar komunikovat jako předchozí model SRF04 – čtyřvodičově (napájení, 

zem, echo output, trigger input). V našem případě budeme používat čtyřvodičové 

zapojení, protože budeme kombinovat sonar SRF05 a SRF10, který tento přístup 

nemá. O třívodičovém zapojení více v [14]. Provedení sonaru vidíme na obr. 15. 

 

 

Obr. 15: Sonar SRF05 [14] 
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Spuštění měření provedeme krátkým startovacím impulsem (délka nejméně 

10µs). Sonar pak vyšle osm ultrazvukových pulsů o frekvenci 40kHz, přepne 

výstupní signál do vysoké úrovně a čeká na příjem odraženého signálu. Po přijmutí 

signálu ukončí výstupní puls. Délka tohoto pulsu úměrně odpovídá vzdálenosti 

objektu. Nepřijde-li signál do 30ms, výstupní puls se ukončí – znamená to, že žádný 

předmět nebyl detekován. Měříme-li šířku výstupního signálu v mikrosekundách, 

vzdálenost v centimetrech dostaneme, když výsledek podělíme číslem 58 [14]. 

Měření můžeme opakovat 20-krát za sekundu. Interval 50ms mezi měřeními 

je nutné dodržet i v případě, že objekt byl detekován dříve. Pokud bychom nepočkali 

a spustili nové měření, senzor by mohl změřit echo z předchozího měření odražené 

od vzdálenějšího předmětu a vyhodnotil by pak špatnou vzdálenost. Časový průběh 

signálů můžeme vidět na obr. 16. 

Se sonarem komunikujeme přes I2C sběrnici (předdefinovaná adresa 0xE0). 

Piny vpravo – dle obr. 17 – nesmí být zapojeny, jsou určeny pro použití při výrobě 

(slouží k naprogramování procesoru). Na piny vlevo připojíme dle popisků napájení, 

zem, SDA (Echo output) a SCL (Trigger input). Sonar nemá zabudovaný zdvihací 

rezistor, proto musí být přidán na sběrnici jeden pár rezistorů SDA – VCC a SCL – 

VCC (stačí jednou pro všechny připojené senzory). Doporučené jsou odpory 

s hodnotou 1,8kΩ. Na obr. 17 vpravo vidíme vyzařovací charakteristiku, vyzařovací 

úhel u SRF05 dle [21] je 55 stupňů. 

 

Obr. 16: SRF05 Časový diagram [14] 
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Obr. 17: SRF05 Popis pinů a vyzařovací charakteristika [14] 

4.3 Ultrazvukový sonar SRF10 

Tento senzor komunikuje (stejně jako SRF05) přes I2C sběrnici. 

Předdefinovaná adresa je také 0xE0, ale může být přeprogramována na dalších 15. 

Celkem tedy 16 následujících: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, 

FA, FC nebo FE. V jednom systému tedy může být připojeno až 16 senzorů. Adresu 

měníme při zapojení pouze jednoho sonaru. Teprve po přeprogramování adres může 

být zapojen do měřicího obvodu. Adresu nelze měnit za běhu – mohlo by dojít ke 

kolizi komunikace. Připojení sonaru je stejné, jako je popsáno u SRF05. Tedy 4 

vodiče – napájení, zem, SDA, SCL. Označení pinů je patrné z obr. 18. Pin označený 

jako Do Not Connect musí zůstat nepřipojený, slouží pro výrobní účely. SRF10 také 

nemá vestavěné rezistory, musíme je přidat na sběrnici (většinou na desce I2C 

mastera).  

Na sonaru jsou k dispozici čtyři registry – tabulka 6. Zapisovat můžeme do 

registrů 0, 1 a 2. Registr 0 je příkazový registr – posíláme do něj příkaz pro start 

měření. Čtením registru 0 obdržíme informaci o verzi software. Zápisem do registru 

2 měníme dobu měření (defaultně 65ms). Čtením z registrů 2 a 3 získáme naměřenou 

hodnotu jako 16 bitové číslo bez znaménka (nižší byte jako poslední). 
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Obr. 18: SRF10 Označení pinů [15] 

Význam získaného čísla závisí na použitém startovacím příkazu, můžeme 

dostat hodnoty v palcích, centimetrech nebo mikrosekundách. Hodnota 0 znamená, 

že nebyl detekován žádný objekt (žádné echo nepřišlo). Během měření SRF10 

neodpovídá na příkazy z I2C sběrnice. Pokud chceme měřit rychleji (interval menší 

než 65ms) musíme změnit rozsah a zesílení (bude popsáno níže). 

Do registru 0 posíláme příkazy pro zahájení měření nebo pro změnu adresy – 

viz tabulka 7. Příkazy 80 až 82 slouží pro zahájení měření, přičemž výsledek je podle 

příkazu v různých jednotkách. Pro změnu adresy pošleme posloupnost příkazů 

z tabulky a novou adresu (např. 0xA0, 0xAA, 0xA5, 0xEA). Povely ke změně adresy 

musí být poslány v přesném pořadí, nesmí mezi nimi být žádný další příkaz. Pokud 

se stane, že zapomeneme jakou má senzor adresu, dá se to zjistit. Po připojení 

napájení bliká červená LED – dlouhé bliknutí je následováno několika krátkými. 

Tabulka 8 ukazuje možné nastavené adresy. Blikání je okamžitě ukončeno po zaslání 

kteréhokoliv příkazu. LED také krátce zablikne při každém vyslání měřicího signálu. 

Tabulka 6: SRF10 Registry  

Adresa registru Čtení Zápis 
0 Verze software Příkazový registr 
1 Nepoužit (čte 0x80) Maximální zesílení (implicitně 16) 
2 Vzdálenost vyšší byte Rozsah měření (implicitně 255) 
3 Vzdálenost nižší byte Nepoužit 
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 Tabulka 7: SRF10 Příkazy 

Příkaz 
Desítkově Hexa 

Činnost 

80 0x50 Start měření - výsledek v palcích 
81 0x51 Start měření - výsledek v centimetrech 
82 0x52 Start měření - výsledek v mikrosekundách 

160 0xA0 Změna I2C adresy, první v sekvenci 

165 0xA5 Změna I2C adresy, třetí v sekvenci 
170 0xAA Změna I2C adresy, druhý v sekvenci 

 

 

 Tabulka 8: SRF10 Adresa 

Adresa 
Desítkově Hexa 

Dlouhé 
bliknutí 

Krátké 
bliknutí 

224 E0 1 0 
226 E2 1 1 
228 E4 1 2 
230 E6 1 3 
232 E8 1 4 
234 EA 1 5 
236 EC 1 6 
238 EE 1 7 
240 F0 1 8 
242 F2 1 9 
244 F4 1 10 
246 F6 1 11 
248 F8 1 12 
250 FA 1 13 
252 FC 1 14 
254 FE 1 15 
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Během měření sonar neodpovídá na svoji adresu – čtením z registru 0 místo 

verze firmware dostaneme 255 (0xFF). Po skončení měření SRF10 na dotaz odpoví. 

Tak zjistíme, že měření proběhlo a můžeme přečíst výsledek. 

Maximální rozsah sonaru je určen vlastním časováním – implicitně nastavená 

hodnota 65ms odpovídá 11m. To je mnohem více než skutečný dosah sonaru (6m). 

Dobu čekání na echo (tedy i maximální měřitelnou vzdálenost) můžeme změnit 

zápisem do registru 2. Přičemž výsledný rozsah je dán vztahem: 

 mmgistrRozsah 43)12(Re ⋅+=  (4) 

Tohoto využíváme pokud chceme měřená data přečíst dříve, ale nechceme 

měřit rychleji. Pokud bychom chtěli zrychlit i vlastní měření – musíme změnit nejen 

rozsah zápisem do registru 2, ale i snížit zesílení zápisem do registru 1. Aby se nám 

nestalo, že změříme echo předchozího signálu (falešná vzdálenost). Zesílení 

analogového stupně není dáno žádným matematickým vztahem jako rozsah měření, 

jeho závislost na odpovídajících hodnotách zapsaných do registru 1 nám ukazuje 

tabulka 9 . Při zapnutí napájení sonaru je zesílení nastaveno na maximální hodnotu, 

což odpovídá prodlevě měření 65ms. 

Snížením citlivosti (zesílení) ke vzdálenějším předmětům znamená snížení 

dosahu, ale může znamenat i menší citlivost na objekty mimo osu – viz vyzařovací 

charakteristika na obr. 19. 

 

Obr. 19: SRF10 Vyzařovací charakteristika [15] 
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 Tabulka 9: Nastavení registru 1 

Registr zesílení 
Desítkově Hexa 

Max. analog. zesílení 

0 0x00 40 
1 0x01 40 
2 0x02 50 
3 0x03 60 
4 0x04 70 
5 0x05 80 
6 0x06 100 
7 0x07 120 
8 0x08 140 
9 0x09 200 
10 0x0A 250 
11 0x0B 300 
12 0x0C 350 
13 0x0D 400 
14 0x0E 500 
15 0x0F 600 
16 0x10 700 

4.4 Elektronický kompas CMPS03 

Kompas CMPS03 byl navržen speciálně pro robotické aplikace jako součást 

navigačního zařízení. Používá magnetorezistivní senzor KMZ51 od společnosti 

Philips. Ze signálu dvou navzájem kolmých senzorů vypočítává směr horizontální 

složky geomagnetického pole. Informaci o azimutu lze získat dvěma způsoby: z 

šířkově modulovaného signálu (PWM) na vývodu 4 nebo přes I2C sběrnici na 

vývodech 2 a 3 (označení vývodů viz obr. 20). 

Pulsně šířková modulace přenáší informaci o směru jako dobu trvání pulsu 

(vysoká úroveň). Pro azimut 0° je šířka pulsu 1ms. Změnou azimutu se šířka pulsu 

mění se závislostí 100µs na 1° + 1ms offset. Maximální hodnota je 36,99ms pro 

azimut 359,9°. Nízká úroveň signálu trvá konstantních 65ms. Tzn., celková perioda 

signálu je v rozsahu 66ms až 192ms. Rozlišení časovače (generující šířku pulsu) je 

1µs, dosažitelná přesnost měření azimutu je však maximálně 0.1° (10 µs). 
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Obr. 20: CMPS03 Popis pinů [13] 

Kompas nemá implementovány zdvihací rezistory, proto musí být přidány na 

vývody 2 a 3 dvojice rezistorů. Pokud nekomunikujeme přes I2C, pak vyhovuje 

hodnota 47k. Komunikuje-li se přes I2C, jsou tyto odpory přidány na sběrnici (na 

desku I2C mastera). Pro kmitočet do 400kHz postačí hodnoty 1,8kΩ, pro větší 

frekvence se doporučuje 1,2kΩ nebo 1kΩ podle kapacitní zátěže sběrnice [13]. 

Nejčastěji používaná hodinová frekvence je 100kHz, ale kompas může být použit až 

do frekvence 1MHz, v tom případě je ovšem nutné vložit prodlevu 50µs před a za 

adresu registru při posílání příkazů z I2C sběrnice. Průběh komunikace je popsán na 

obr. 21. Výčet registrů kompasu a popis jejich funkce vystihuje tabulka 10. 

 

 

Obr. 21: CMPS03 Komunikace přes I2C sběrnici [13] 
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Tabulka 10: CMPS03 Význam registrů 

Registr Význam 
0 Verze software 
1 Azimut jako byte, 0 - 255 odpovídá úhlu 0 - 360° 

2, 3 Azimut jako word, 0 - 3599 odpovídá úhlu 0 - 359,9° 
4, 5 Interní test - Senzor1 diferenční signál - 16 bit signed word 
6, 7 Interní test - Senzor2 diferenční signál - 16 bit signed word 
8, 9 Interní test - Kalibrační hodnota 1 - 16 bit signed word 

10, 11 Interní test - Kalibrační hodnota 2 - 16 bit signed word 
12 Nepoužito - čte nulu 
13 Nepoužito - čte nulu 
14 Nepoužito - čtení nedefinováno 
15 Příkaz ke kalibraci 

 

V registru 1 je hodnota azimutu přepočtená na rozsah 0 až 255. Přesnější 

hodnota je vyjádřena dvěma byty (registry 2 a 3) s rozlišením 0,1°. Registry 4 až 11 

slouží pro testování při výrobě. Registry 12, 13 a 14 jsou nevyužité. Zápisem 

hodnoty 255 do registru 15 se zahájí kalibrace. Kompletní informace ke kalibraci 

jsou k dispozici v [17]. 

Informace o natočení srovnatelné kvality (přesnosti) dostaneme ze senzoru 

pulsně šířkovou modulací nebo komunikací přes I2C sběrnici z registrů 2 a 3. 

Protože s ultrazvukovými sonary komunikuji přes I2C sběrnici, zvolila jsem u 

kompasu také přístup přes tuto sběrnici. Pin7 označený jako 50/60Hz umožňuje 

potlačení síťových kmitočtů. Měření probíhá s periodou 40ms (nízká úroveň – 50Hz) 

nebo 33,3ms (vysoká úroveň – 60Hz). Výstup dat není nijak synchronizován 

s periodou měření. Vždy je načtena poslední naměřená hodnota.  
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5. MIKROKONTROLÉR 

Mikrokontrolér má za úkol komunikovat se sonary a kompasem, získávat 

z nich naměřená data a odesílat je k dalšímu zpracování do řídicího počítače. Dle 

zadání má být použit jednočip typu Atmel AVR - byl vybrán ATmega8. V této 

kapitole budou popsány pouze funkce, které byly využity pro zvolený senzorický 

systém. Popis kompletních funkcí je k dostání v [4]. 

ATmega8 je 8-bitový mikrokontrolér založený na principu architektury RISC. 

Obsahuje 32 stejných 8-bitových registrů, které jsou přímo připojeny na ALU 

(aritmeticko-logická jednotka). To umožňuje provedení jedné operace za jeden 

hodinový cyklus. Blokový diagram vnitřního uspořádání mikročipu je na obr. 23. 

Mikročip je k dostání ve třech provedeních: v pouzdru PDIP (28 vývodů) 

nebo jako SMD v pouzdrech TQFP a QFN/MLF (32 vývodů). Označení vývodů 

pouzdra PDIP je na obr. 22. Pracuje s napětím 4,5 – 5,5V (ATmega8L dokonce při 

2,7 – 5,5V), do frekvence až 16MHz.  

 

 

Obr. 22: ATmega8 – označení pinů [4] 
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Obr. 23: ATmega8 – blokový diagram [4] 
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Registry pro práci s porty [10] 

Porty mikrokontroléru jsou ovládány registry uloženými v paměti RAM. 

Stejně jako všechny ostatní periferie, které jednočip obsahuje. Nastavení portu se 

provádí zápisem do registru DDRX (Data Direction Register), kde X bude nahrazeno 

jedním ze tří portů (B, C nebo D). Tento registr určuje, zda se pin bude chovat jako 

vstupní nebo výstupní. Zapsáním logické jedničky se odpovídající pin nastaví jako 

výstupní. Logickou nulou se nastavuje jako vstupní.  

Dalším registrem je PORTX (Data Register), kde místo X bude opět označení 

příslušného portu. Význam tohoto registru je dvojí a závisí na nastavení registru 

DDRX. Pokud je port nastaven jako vstupní, pak PORTX určuje, zda bude připojen 

pull-up rezistor či nikoliv (log. 1 – připojen, log. 0 – odpojen). Je-li port nastaven 

jako výstupní, PORTX určuje přímo výstupní logickou úroveň portu. Pokud chceme 

nastavovat připojení pull-up rezistorů musíme si zkontrolovat také registr MCUCR 

(MCU Control Register), konkrétně pin PUD. Tento bit globálně zakazuje použití 

pull-up rezistorů (Pull Up Disable).  

Registr PINX (Input Pins) slouží pro čtení z portu. Je v něm uložen obraz 

reálného výstupu portu (B, C, nebo D). 

Rozdělení paměťového prostoru [10] 

Procesor postaven na základě Harvardské architektury, což znamená oddělení 

paměťového prostoru pro data a program. Mikrokontroléry AVR nemohou adresovat 

vnější paměť, proto jsou jedinými paměťovými prostory tohoto jednočipu paměti 

FLASH, RAM, EEPROM. 

Paměť FLASH slouží jako vnitřní programová paměť. Je používána vždy po 

dvou bajtech (1 instrukce).  

Paměť RAM funguje jako vnitřní datová paměť. Je tvořena tzv. pamětí 

SRAM (Static Random Access Memmory), tedy statická paměť s náhodným 

přístupem. Narozdíl od dynamické RAM není nutné tuto paměť obnovovat a proto je 

práce s ní rychlejší. Datová paměť je rozdělena na základní 3 bloky. Prvním blokem 

jsou registry pro obecné použití. Jedná se o 32 osmibitových buněk, které slouží jako 

operátory instrukcí, které k nim mají přímý přístup. Druhý blok tvoří vstupně-

výstupní registry, které slouží k řízení samotného procesoru a jeho periférií. Třetí 
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blok - zbylou část paměti, můžeme využívat libovolně pro ukládání přechodných dat. 

Tyto data jsou po vypnutí napájení ztracena. 

Paměť EEPROM slouží jako paměť pro data. Je koncipována jako oddělený 

datový prostor, ve kterém mohou být čteny a zapisovány jednotlivé byty. EEPROM 

má životnost alespoň 100 000 mazacích/zapisovacích cyklů.  

 

Sběrnice TWI (Two-Wire Serial Interface) [4] [22] 

Jedná se o komunikační sběrnici, která je kompatibilní se sběrnicí I2C. 

S připojenými zařízeními pracuje jako master nebo slave, přičemž master zahajuje a 

ukončuje komunikaci a generuje hodinový signál SCL. Slave je zařízení adresované 

masterem. Propojení zařízení je realizováno dvěmi obousměrnými vodiči. Vodič 

SCL (Synchronous Clock) posílá hodinový signál a vodič SDA (Synchronous Data) 

zajišťuje datový tok. Každý vodič musí být připojen jedním pull-up rezistorem ke 

kladnému napětí, což zajistí vysokou úroveň v klidovém stavu (obr. 24). Při 

probíhajícím přenosu jsou na SDA vysílány jednotlivé datové bity. Logická úroveň 

na SDA se smí měnit pouze, je-li SCL v nízké úrovni. Toto pravidlo je porušeno ve 

dvou speciálních případech – při vysílání START a STOP bitu, které se používají k 

zahájení a ukončení přenosu. Maximální frekvence SCL signálu je podle výrobce 

400kHz, běžně se používá 100kHz. 

 

 

Obr. 24: Připojení zařízení k TWI 
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Obr. 25: Komunikace Master Transmitter Mode [4] 

 

Princip komunikace v režimu Master Transmitter Mode (MT) je znázorněn na 

obr. 25. Každému přenosu předchází vyslání start bitu – S. Potom je vysílána 7-

bitová adresa příjemce – SLA a jeden bit R/W (R – vysoká úroveň SDA, W – nízká 

úroveň), který indikuje požadovanou operaci (čtení/zápis). Další bit je určen k 

potvrzení přijímací stanice o připravenosti přijímat, přičemž A (ackowledge - nízká 
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úroveň na SDA) je potvrzovací bit a A je nepřipravenost přijímat (not acknowledge 

bit – vysoká úroveň SDA). Dále jsou přenášena data ve směru určeném předchozím 

bitem R/W (poslední bit je nejvyšší). Každý byte je následován jedním bitem A (A ). 

Po ukončení přenosu je vyslán stop bit - P. Při neúspěchu navázat spojení se 

zařízením slave – obdržení A , je možné zkusit opakovaný start – Rs. Zkratka MR na 

obr. 25 znamená Master Reciever Mode. Tento typ komunikace je znázorněn na obr. 

26. Hlavní rozdíl je v tom, že data posílá slave k masteru (poslán bit R nikoli W) a 

tedy Acknowledge bit posílá za každým bytem master k zařízení slave. Registr 

TWSR bude vysvětlen níže, význam hodnot tohoto registru je uveden v příloze 1. 

 

 

 

Obr. 26: Komunikace Master Reciver Mode [4] 
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Registry pro práci s TWI 

ATmega8 obsahuje pět registrů pro nastavení a práci s TWI, některé se dál 

člení na různé bity. Blokové znázornění jednotky komunikující TWI je na obr. 27. 

Hodnota v registru TWBR (Bit Rate Registr) společně s prvními dvěma bity 

Status Registru označovanými jako TWPS (Prascaler bits) určuje frekvenci 

hodinového signálu SCL, při známé frekvenci jádra, podle následujícího vztahu: 

 
TWPSTWBR

frequencyClockCPU
frequencySCL

4)(216

__
_

⋅⋅+
=  [4]. (5) 

Registr TWCR (Control Registr) je rozdělen na jednotlivé bity. Nejvyšší bit 

TWINT (Interrupt Flag) slouží pro řízení komunikace. Po odeslání příkazu čeká na 

softwarové přepsání (vymazán zápisem logické 1). Bit TWEA (Enable Acknowledge 

Bit) povoluje generování bitu ACK. TWSTA nastavíme jako log.1 pokud chceme 

poslat start bit, do TWSTO zapíšeme log.1 pokud chceme poslat stop bit. Bit TWWC 

(Write Collision Flag) se setuje při nesprávném zápisu dat – při zapisování do 

registru TWDR byla v TWINT log.0 – vymaže se správným zápisem do TWDR (při 

TWINT = 1). Bitem TWEN (Enable Bit) se povoluje komunikace přes TWI. 

 

Obr. 27: TWI – Blokové schéma jednotky 
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Status registr – TWSR je rozdělen na dvě části. Spodní dva bity – TWPS jsou 

popsány výše. V horních pěti bytech je uložena hodnota odpovídající průběhu 

komunikace z obr. 25 a obr. 26, význam uvedených čísel je uveden v příloze 1. 

Registr TWDR(Data Registr) slouží pro zápis přenášených dat. Pokud jsme 

v režimu MT, do registru zapíšeme data, která chceme odeslat. V režimu MR se 

naopak zapíší data příchozí ze zařízení slave. 

Registr TWAR (Slave Address) je využit jako paměť pro 7-bitovou slave 

adresu – označení TWA. Nejnižší bit je označován jako TWGCE (TWI General Call 

Recognition Enable Bit). Protože jednočip bude použit jako master – tento registr 

zůstane nevyužitý. Pokud by bylo připojeno více zařízení typu master, pak tento 

registr musí být nastaven, pro případ, že by jiný master volal tento jako slave. 

Přehled registrů s označením jednotlivých bitů je na obr. 28. 

 

 

Obr. 28: ATmega8 - Registry 
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Komunikace USART [4] [10] 

USART, neboli Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and 

Transmitter, je obousměrná komunikace s rychlostmi dosahujících jednotek až 

desítek kbaud. Umožňuje jak synchronní, tak asynchronní přenos s možností 

nastavení 5 - 9 datových bitů, nastavení počtu stop-bitů a parity. Umožňuje také 

multiprocesorovou komunikaci. Podrobnější popis v [4]. Pro komunikaci s řídicím 

počítačem budeme využívat asynchronní přenos o rychlosti 9600bps, s 8 bitovými 

daty bez parity a bez řízení toku. Zapojeny jsou vodiče GND, RxD, a TxD. Atmel 

bude pracovat tak, že nepřijímá žádná data, pouze vysílá naměřené hodnoty přes 

převodník USART/USB směrem k počítači – více v kapitole 6.2 u návrhu plošného 

spoje.  
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6. REALIZACE 

V této kapitole bude popsáno navržené řešení senzorického systému, 

vysvětleno umístění senzorů, návrh řídicí desky a popis vlastních programů. 

6.1 Rozložení na platformě 

Nejdůležitějším senzorem je laserový scanner. Podle něho se upravovala celá 

platforma. Z obr. 29 je vidět, že vzpěry konstrukce jsou pouze v zadní části robota. Je 

to z důvodu velkého rozsahu laserového scanneru (0 – 240°), vzpěry vpředu by mu 

vadily – neviděl by přes ně na překážky. Senzor je umístěn do středu podvozku 

proto, že je to zároveň střed otáčení robota. Dosah ve všech měřených směrech tedy 

bude od středu robota stejný (nevznikne offset). I když při dosahu senzoru (5m) a 

rozměrech našeho robota (podvozek 330 x 350 mm) je toto zanedbatelné. Více 

podstatná je skutečnost, že naměřené hodnoty vzdálenosti by se, při umístění senzoru 

jinam než do středu, musely přepočítávat. A nejde pouze o přepočet vzdálenosti (od 

středu senzoru ke středu robota), ale i o úhel snímání, ve kterém se překážka nachází 

vzhledem k robotu. V našem případě bylo možné platformu upravit dle výše 

popsaných požadavků bez větších problémů, proto přidávat chybu přepočtem dat (při 

jiném umístění senzoru) je bezúčelné.  

 

 

Obr. 29: Konstrukce robota: a)boční pohled   b)pohled shora [17] 
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Pokud by byl pro další systémy přepočet souřadnic potřebný, je to možné 

podle následujícího popisu. Je-li znám posun středů (mezi robotem a senzorem) 

v souřadnicích x a y, vzdálenost k překážce změřená senzorem s1 a úhel, kterým 

překážka leží vzhledem k senzoru ΨL, můžeme dopočítat vzdálenost překážky ke 

středu robota s2 a úhel, kterým překážka leží vzhledem k robotu ΨR. Všechny 

proměnné jsou znázorněny na obr. 30, kde R je střed robota, L je střed laserového 

scanneru a O je detekovaný objekt.  

Pomocný úhel ϕ  vypočteme ze vztahu: 

 ,
x

y
arctg=ϕ  (6) 

vzdálenost středů v absolutní hodnotě dle Pythagorovy věty: 

 ,22 xyr +=  (7) 

úhel β obecného trojúhelníku RLO: 

 ϕψβ +−°= L120  (8) 

a pomocný uhel ω: 

 .90 ϕω −°=  (9) 

Z Kosinovy věty pak vypočteme vzdálenost objektu O od středu robota R: 

 βcos1212 22 ⋅⋅⋅−+= srsrs  (10) 

a úhel α obecného trojúhelníku RLO: 

 .
22

12 222

rs

srs

⋅⋅
−+=α  (11) 

Výsledný úhel, kterým leží překážka O vzhledem k robotu R dostaneme jako:  

 .90 ωαψ +−°=R  (12) 
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Obr. 30: Nástin přepočtu souřadnic 

 

Dalšími umisťovanými senzory jsou kompas a ultrazvukové sonary. Pro větší 

přehlednost a lepší představivost budou označeny jako kompas c1 a sonary s1, s2, s3, 

s4 a s5. Kompas je náchylný na rušení, proto musí být umístěn nad celkovou 

konstrukcí, aby byl co nejméně rušen řídicí elektronikou – na obr. 31 a obr. 32 je 

znázorněn modře. Dostatečné vyvýšení by mělo být 15 cm nad vrchní hranu 

konstrukce. Držák je vhodné zhotovit z nekovového materiálu (kovový materiál 

může způsobit nepřesnost měření). Sever kompasu je situován stejně s krokem front 

u laserového scanneru – tedy rovně po směru pojezdu dopředu. 

Ultrazvukové senzory jsou rozmístěny dle obr. 31 a obr. 32 – na každou 

stranu jeden: s1 směřuje dopředu, s2 vpravo, s3 dozadu a s4 vlevo. Poslední sonar s5 

je přídavný vpředu – skloněný dolů. Sonary s1 až s4 jsou určeny ke zjištění 

případných překážek, které by laserový scanner nedetekoval – překážka nebyla ve 

výšce vyslaného paprsku nebo mohla paprsek pohltil či odrazit jinam než zpět. 

Senzor s5 kontroluje, zda je před robotem podlaha – ochrana před spadnutím ze 

schodů. 
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Obr. 31: Rozložení senzorů – boční pohled 

 

Senzor s3 je z pěti sonarů nejdůležitější, detekuje překážky za robotem. 

Důvodem je, že tento prostor není mapován laserovým scannerem. Pokud by senzor 

s3 nebyl přítomen nebo nefungoval, robot by se mohl bezpečně pohybovat pouze 

dopředu. V případě, že by se chtěl přesunout do prostoru za sebou, musel by se 

nejprve otočit a prostor proměřit laserem. Sonary mají vyzařovací charakteristiku 

55 ° dle [14] a [15], proto data z nich (senzory s1, s2 a s4) bereme pouze jako 

doplňková, hodnoty porovnáme s daty z laseru. Pokud je vzdálenost naměřená 

laserem menší než ze sonaru, vezmeme hodnotu z laseru. Je-li vzdálenost srovnatelná 

(musíme počítat s nějakou tolerancí, např. 2cm, 5cm, nejlépe v aplikaci 

nastavitelnou), znamená to, že senzory detekovaly stejnou překážku a vezmeme 

taktéž data z laseru, protože jsou přesnější. V případě, že sonar detekoval překážku 

blíž než laser, je nutné tato data zohlednit – data z laseru jimi budou nahrazena. 

Vyzařovací charakteristiky laseru, jakož i orientace kompasu a čtyř sonarů s1 

až s4 jsou znázorněny na obr. 32, přičemž dosah laseru je 5 metrů, dosah sonarů typu 

SRF05 je 4 metry a dosah SRF10 je 6 metrů (možno změnit – viz kap 4.3). 
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Obr. 32: Rozložení senzorů (pohled shora) a vyzařovací charakteristiky 

6.2 Schéma zapojení a návrh desky plošného spoje 

Navržený senzorický systém obsahuje laserový scanner Hokuyo URG-04LX, 

elektronický kompas CMPS03 a až 5 ultrazvukových sonarů řady SRF. Řídicí 

jednotkou systému je mikrokontolér ATmega8. Nadřazeným systémem je řídicí 

program RobotControl v notebooku Acer Aspire One. 

Laserový scanner umožňuje komunikaci přes USB, proto je připojen kabelem 

přímo do notebooku. Jako jediný senzor tedy není řízen mikroprocesorem ATmega8. 

Ten posílá informace z připojených senzorů (kompas a sonary) přes převodník 

USART/USB rovněž do notebooku k dalšímu zpracování. Blokové schéma sběru dat 

je znázorněno na obr. 33. 

Pro sběr dat ze senzorů komunikujících přes I2C sběrnici byla navržena deska 

plošných spojů (dále jen DPS). Na ní je umístěn mikročip ATmega8, převodník 

USB/USART, USB-B konektor pro připojení k počítači a 6 čtyř-pinových konektorů 

pro připojení senzorů na I2C sběrnici. Senzory jsou připojeny 4 vodiči: napájení – 

VCC, zemnící vodič – GND, hodinový signál – SCL a datový vodič – SDA. 
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Obr. 33: Sběr dat – blokové schéma 

Schéma zapojení, osazovací výkres a rozpiska součástek navržené DPS jsou 

uvedeny v příloze 2. 

Deska byla navržena tak, aby bylo možné připojit napětí dvojím způsobem: 

• z baterie, která je umístěna na robotu (12V) nebo  

• napájení s desky pro řízení krokových motorů (5V).  

Napájení z baterie je přivedeno do obvodu přes stabilizátor 7805, který se dá 

v případě potřeby od obvodu oddělit vytažením jumperu JP1 (GND) a JP2 (5V). 

V případě použití druhého způsobu napájení je odpojení možné vypnutím přepínače 

na desce motorů. Přítomnost napájení indikuje LED, před kterou je zařazena vratná 

pojistka. Napětí se přivádí do svorkovnice dle detailu na obr. 34 vlevo. 

Mikrokontrolér ATmega8 je vsazen do precizní patice, pro případ, že by bylo 

třeba jej vyjmout (např. umístit do programátoru). Na desce je šest čtyř-pinových 

konektorů pro připojení senzorů. Záměrně byly zvoleny konektory se zámkem (obr. 

34 vpravo), aby nemohlo dojít k přepólování a tedy případnému zničení.  

Komunikace mezi jednočipem ATmega8 a senzory probíhá přes I2C (TWI) 

sběrnici. Připojené senzory musí mít různou adresu. Pokud by měly některé senzory 

stejnou adresu, komunikace by neprobíhala správně. Naměřená data Atmel posílá 
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přes USART do převodníku FT232BM [9]. Komunikace s počítačem pak probíhá 

virtuální sériovou linkou přes USB. Program nahraný do jednočipu bude popsán 

v kapitole 6.3.  

Zapojení systému bylo odzkoušeno nejprve na kontaktním nepájivém poli 

(bez obvodu FT232), k počítači bylo připojeno přes převodník RS232/USB. Posílaná 

data byla kontrolována pomocí programu HyperTerminal, kterým byla data 

vypisována na obrazovku. 

Na obr. 35 je připojeni tří senzorů k DPS. Jedná se o sonar SRF05, kompas 

CMPS03 a sonar SRF10. Připojovací kabely jsou rovněž opatřeny konektory se 

zámkem. Na senzorech nejsou konektory, ale pouze kontaktová lišta. To je 

nevýhoda, protože by se mohlo stát, že konektor přívodního kabelu bude zapojen 

obráceně. Zamezit tomuto by se dalo nahrazením kontaktní lišty odpovídajím 

konektorem se zámkem (stejným jako je na přívodním kabelu). 

 

 

 

Obr. 34: Navržená DPS 
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Obr. 35: Připojení senzorů k DPS 

6.3 Vlastní programy 

V této kapitolu bude popsán řídicí program RobotControl, kde je detailněji 

rozebrán algoritmus pro získávání dat z laserového scanneru. Také bude popsán 

postup při programování mikrokontroléru Atmel ATmega8. Existuje mnoho různých 

programů, ale v textu budou uvedeny jen ty, které byly použity. 

6.3.1 RobotControl 

Nadřízeným řídicím systémem je aplikace RobotControl, která je 

naprogramována v prostředí C#.NET (Microsoft VS 2008). Je vnitřně rozčleněna do 

několika tříd; interakce s uživatelem probíhá přes více (samostatných) oken. Celkový 

pohled na tuto aplikaci je na obr. 36. 

Nejdůležitějším oknem této MDI aplikace je Settings, zde se nastavují 

parametry laserového scanneru, odometrie, SOM (samoorganizující se mapa), atd. U 

laserového scanneru (skupina nastavení označená jako Scan) se nastavuje port, ke 

kterému je senzor připojen a přenosová rychlost. Parametr Resolution odpovídá 

SRF05 SRF10 CMPS03 
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parametru Cluster Count – viz Tabulka 5. Scale slouží pro nastavení maximální 

vzdálenosti pro vizualizaci a zpracování naměřených dat (nemění dosah laseru). 

Rychlost obnovování vizualizace určuje parametr Refresh. Vizualizace naměřených a 

upravených hodnot probíhá v okně Scan. Z tohoto okna je také možné data 

vzdáleností ukládat do nastavené složky stisknutím mezerníku. 

Ke konfiguraci a připojení laseru, spuštění měření, následnému zpracování 

dat a vizualizaci je určen soubor Scan.cs, který je součástí aplikace Robot Control. 

Jeho třídy zabezpečují spojení a komunikaci ze senzorem přes virtuální sériovou 

linku. Měření je prováděno příkazem MD s parametrem Capture Times = 1 (tabulka 

5). Kontinuální způsob měření byl zvolen, protože zapnutí a vypnutí laseru vykonává 

automaticky a také z důvodu větší modulárnosti příkazu. Pokud by bylo třeba měřit 

vícekrát za sebou, zvýší se pouze parametr Capture Times a nemusí se přepisovat 

celá část programu. Toto by se dalo i s příkazem GD, ale za cenu delšího zdrojového 

kódu. Další třídy zajišťují čtení dat přicházejících ze senzoru, jejich dekódování a 

normalizaci. Normalizací je myšlena úprava dat – eliminace chyb. Například, 

naměřil-li senzor větší vzdálenost než je nastavená, data jsou „oříznuta“ na tuto 

nastavenou maximální vzdálenost. Pokud laser nenaměřil nic (vrátil hodnotu nula), je 

tato oblast nahrazena nejbližší nenulovou hodnotou. Další třída se stará o vykreslení 

normalizovaných dat do vizualizace. Ta je znázorněna na obr. 37, kde laser je 

umístěn v středu výseče. 
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Obr. 36: Robot Control – Celkový pohled 

 

 

Obr. 37: Robot Control – Vizualizace vzdálenosti 
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6.3.2 I2C Master 

Pro komunikaci se senzory využívající I2C sběrnici byla navržena řídicí 

deska s mikroprocesorem ATmega8, popsaná výše. K programování jednočipu byl 

použit programátor PRESTO od společnosti Asix s.r.o. [2]. Jedná se o rychlý USB 

programátor, schopný programovat i osazené součástky – obr. 38. Programování 

probíhá přes software UP dostupný v [1]. Tento software potřebuje zdrojový kód 

v souboru *.hex, proto byl nainstalován program AVR Studio 4, který do formátu 

.hex zdrojový kód převede (umožňuje programování v assembleru nebo v jazyce C). 

Jako externí nástroj k AVR Studiu byl využit program využit program WinAVR 

s kompilátorem GCC (programováno v jazyce C). Při nahrávání programu do 

součástky se musí dát pozor na nastavení pojistek. Jejich nastavení je uloženo 

v konfigurační paměti. Nastavení a uložení pojistek je popsáno v [3]. 

 

 

Obr. 38: Programátor PRESTO [2] 

Vlastní program je přiložen na DVD (upřesňuje příloha 3). Tento program je 

napsán pro jednočip s  frekvencí 8MHz, komunikační rychlost na I2C sběrnici (TWI) 

nastavuje na 100kHz. Rychlost komunikace USART mezi jednočipem a počítačem je 

nastavena na 9600bps. Po inicializaci začne program cyklicky obsluhovat jednotlivé 

senzory. Nynější verze programu umožňuje komunikaci s jedním elektronickým 

kompasem na adrese 0xC0 a až s pěti sonary SRF10 na adresách 0xE0, 0xE2, 0xE4, 

0xE6, 0xE8. Před zahájením komunikace se nejprve spustí test, zda je senzor 

připojen. Pokud není, pokračuje testem u dalšího senzoru. Je-li přítomen, zahájí 

spojení. U kompasu pouze přečte změřená data – kompas měří nezávisle na 

komunikaci (každých 40ms), na sběrnici posílá poslední naměřená data. Sonary 
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změří vzdálenost až po příslušném signálu, který přijde ze sběrnice. V programu je 

nastavena prodleva 50ms pro každé měření. Změřená data jsou poslána přes 

převodník USART/USB do počítače ve tvaru x0_1234 pro sonary a x0_123.4 pro 

kompas, kde x označuje typ senzoru (s – sonar, c – kompas), 0 je pořadové číslo 

(číslováno od 1) a 1234 jsou naměřená data (pro c ve stupních a pro s v cm). 

Díky kontrole připojení před každým měřením, je možné senzory připojit za 

chodu programu. Před odpojování senzoru se doporučuje chod programu ukončit 

(odpojit napájení). Do budoucna se počítá s odstraněním tohoto problému tak, aby 

bylo možné senzory odpojit i za chodu programu. 

Detekce překážek ultrazvukovými sonary není implementována do řídicí 

aplikace Robot Control, proto byla funkčnost programu odzkoušena na počítači přes 

HyperTerminal. Budou-li připojeny všechny senzory, výpis naměřených dat by 

vypadal následovně: 

 

 

Obr. 39: Hyperterminal – komunikace s I2C Master 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 60 

7. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat senzorický systém 

pro mobilního robota s diferenciálně řízeným podvozkem, který se bude pohybovat 

uvnitř budov a neumí překonávat větší nerovnosti (např. schody). 

V úvodu práce je seznámení se s různými senzory – rozdělení senzorů podle 

vlastností a popis vybraných principů měření. Dále je vysvětlen pojem senzorický 

systém a rozdělení senzorů z tohoto hlediska. Následuje popis senzorů vybraných pro 

realizaci systému na definovaného robota a popis AVR mikrokontroléru ATmega8. 

V další části dokumentu je vysvětleno rozmístění jednotlivých senzorů na platformě, 

jejich komunikace s řídicí deskou systému a v neposlední řadě jsou popsány 

vytvořené programy. 

V kapitole 4 jsou popsány dva typy sonarů – SRF05 a SRF10, vytvořený 

program (kapitola 6.3.2) bude fungovat pouze se sonary SRF10. Senzory SRF05 

nejsou zakomponovány, protože nelze měnit jejich adresu na I2C sběrnici. Připojení 

více než jednoho tohoto senzoru by s největší pravděpodobností způsobilo špatnou 

komunikaci sběrnice, proto je možné připojit pouze jeden senzor SRF05. Ostatním 

připojeným sonarům SRF10 musí být změněny adresy na jinou než defaultně 

nastavenou (0xE0). Použití pouze sonarů SRF10 se zdálo jako vhodnější řešení 

proto, že k sonaru SRF05 je jiný přístup než k SRF10. První zmiňovaný neposílá 

data vzdálenosti – tu je možné zjistit pouze měřením délky trvání výstupního signálu, 

zatím co z druhého jmenovaného se získají data přečtením dvou registrů. 

Podle číslování senzorů dle kapitoly 6.1 je senzor s5 nakloněn šikmo dolů a 

slouží pro detekci podlahy jako ochrana robota přes spadnutím ze schodů (propast se 

uvnitř budov nepředpokládá). Do budoucna by bylo vhodné použít jiný typ senzoru 

než SRF05 nebo SRF10, protože mají příliš širokou vyzařovací charakteristiku. Tzn., 

že oblast propadu, která by byla užší než je vyzařovací charakteristika, by nemusel 

vyhodnotit. 

Laserový scanner se pro práci se SOM osvědčil. Data, která poskytuje jsou 

dostatečně přesná. Přesto je co vylepšovat – data jsou k dispozici pouze v rozsahu 

240 ° v okolí robota. Pro dosažení přesných dat v rozsahu 360 ° by bylo možné 
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senzorem rotovat (tzn. aniž by se musel otáčet robot), to by ale znamenalo zpomalení 

měření a především velmi razantní úpravu robotické platformy, pokud by byla vůbec 

realizovatelná. Dalším řešením je přidání druhého laserového scanneru (nebo 

podobného senzoru) otočeného o 180°. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Popis 

ALU – Aritmeticko logická jednotka 

DSP – deska plošných spojů 

I2C = Inter-Integrated Circuit 
– sériová komunikační sběrnice 

LED = Light-Emitting Diode 
– světlo vyzařující dioda 

RISC = Reduced Instruction Set Computer  
– počítač s omezenou instrukční sadou 

SOM – samoorganizující se mapa 

TWI = Two wire Serial Interface  
– komunikační sběrnice Atmelu 

USART = Univerzal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter 
– univerzální obousměrná komunikace 
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Příloha 1 

 

Tabulka A: Význam hodnot ve Status Registru pro Master Transmitter Mode [4] 

 
 

Tabulka B: Význam hodnot ve Status Registru pro Master Reciever Mode  [4] 
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Tabulka: Rozpiska součástek 

Název Ks Pozice 
Světlocitlivá oboustranná cuprextitová deska 
110x100mm 1 DPS 
Rezistor 150R SMD 1206 1 R2 
Rezistor 1k5 SMD 1206 1 R12 
Rezistor 1k8 SMD 1206 2 R3, R4 
Rezistor 27R SMD 1206 2 R9, R10 
Rezistor 470R SMD 1206 1 R11 
Rezistor 47k SMD 1206 1 R1 
Kondenzátor elektrolytický 10u SMD 1206 1 C9 
Kondenzátor keramický 100n SMD 1206 7 C1, C2, C3, C12, C13, 

C14, C15 
Kondenzátor keramický 27p SMD 1206 2 C10, C11 
Kondenzátor keramický 330n SMD 1206 1 C4 
Dioda LE zelená SMD 0805 1 LED1 
Tlumivka 15u s axiálními vývody 1 L1 
Krystal 6MHz 1 Q2 
Mikroprocesor ATmega8-PU 1 IC1 
Stabilizátor 7805 1 IC2 
Integrovaný obvod FT232BM 1 IC5 
Kontaktová lišta 2piny + jumper 2 JP1, JP2 
Pojistka vratná 300mA 1 F1 
Konektor USB-B SMD 1 X3 
Konektor se zámkem PSS 254/04 G 6 X1, X2, X4, X5, X6, X7 
Svorkovnice 3pinová 1 X8 

 



 

Příloha 3 

 

Přiložené DVD obsahuje následující: 

• BP_Indoor robot – senzorický subsystém_2009.pdf 

• Datasheets – obsahuje dokumentaci k CMPS03, SRF05, SRF10, FT232, 

ATmega8 a návod k programátoru PRESTO 

• DPS – Návrh řídicí desky v Eagle 4.11 

• Fredy – fotografie a videa pořízená při práci na projektu Mobilní indoor robot 

s umělou inteligencí 

• Programy – obsahuje Robot Control (soubor zdrojových kódů), Release 

(spustitelná aplikace *.exe) a I2Cmaster (program v AVR Studiu) 

 


