
 

 



 

 



 

Abstrakt 

Práca je rozdelená do niekoľkých logických celkov. V prvom je prebratá problematika 

mobilnej robotiky, konštrukcia, pohony a riadenie mobilných robotov. Ďalšie časti sa venujú 

postupne návrhom mechanickej konštrukcie robota, výpočtom požiadaviek na motory 

a návrhom typu pohonov. Nakoniec je navrhnutá riadiaca elektronika pre tieto motory spolu 

s programom pre mikropočítač.  
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Abstract 

The thesis is divided into several logical units. In the first part is described the topic of 

mobile robotics, construction, propulsion and control of mobile robots. Other parts are 

devoted to the design of robot’s mechanical structure, calculating the requirements for the 

proposed type of engines and drives. Finally, the control electronics for these engines is 

proposed, along with a program for microcomputer. 
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1. ÚVOD 

Úlohou tejto práce je preskúmať možnosti konštrukcie a možnosti pohonov 

pre mobilného robota, navrhnúť pohonný systém, vybrať vhodný typ a navrhnúť 

elektroniky pre riadenie týchto pohonov. Mojim cieľom je hlbšie sa oboznámiť s 

problematikou mobilných robotov. 

Tato práca je súčasťou projektu, ktorého cieľom je vyvinúť a odskúšať umelú 

neurónovú sieť. Tato neurónová sieť bude slúžiť na riadenie mobilného robota 

pohybujúceho sa vo vnútri budov – indoor robot. Projekt je rozdelený na štyri časti, 

kde každej časti sa venuje jeden člen týmu samostatne.  

Vlastná práca je rozdelená na štyri hlavné časti, prvá časť predstavuje 

teoretický úvod do riešenej problematiky a oboznamuje čitateľa s možnosťami 

konštrukcie, pohonov, riadenia pre mobilného robota a oboznamuje ho s mobilnou 

robotikou. Nasleduje návrh konštrukcie, vyber motorov a navrch riadiacej 

elektroniky týchto motorov. Cieľom prace je všetky časti zostrojiť a otestovať.   
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2. ROZBOR PROBLEMATIKY 

Pod pojmom robot, najčastejšie rozumieme nejaký stroj, ktorý  je schopný  

ovplyvňovať svoje okolie, na základe informácii prijatých z okolia. Informácie 

získava pomocou snímačov a senzorov. Ovplyvňovať svoje okolie môže mnohými 

spôsobmi, napríklad už len tým, že to predmetu narazí svojou konštrukciou 

(napríklad robotiky futbal ), alebo ak je ňou vybavený, tak robotikou rukou, v tomto 

prípade sú nám príkladom rôzne priemyselne roboty a manipulátory. 

 Pojem robot vo význame stroj, použil ako prvý známy český spisovateľ 

Karel Čapek v známej divadelnej hre R.U.R. To sa písal rok 1920. Vyraz ROBOT, je 

odvodený od slova robota, známeho už v 17. storočí vo význame otrocká práca 

podaných. V roku 1942, v poviedke Randaround predstavil svetu americky 

spisovateľ Isaac Asimov svoju predstavu zákonov robotiky a boli nasledovne: 

1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť aby mu bolo 

ublížené. 

2. Robot musí poslúchať človeka, okrem prípadu kedy je to v rozpore s prvým 

zákonom 

3. Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, kedy je to v rozpore 

s predchádzajúcimi zákonmi. 

Postupom času bol pridaný nultý zákon: 

     0.  Robot nesmie ublížiť ľudstvu alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo     

ublížené. 

Všetko sú to zatiaľ zákony v rovine sci-fi literatúry, len čas ukáže kedy a v akom 

rozsahu ich bude možné uplatňovať v reálnom živote.  

Nie je to však tak dávno, čo Jules Verne predstavil svoje predstavy 

o vynálezoch budúcnosti, a ani vtedy nik neveril že by bolo niekedy možné niečo 

také ako je napríklad let na mesiac. Preto môžme pokrok buď s opovrhnutím 

zamietať, alebo so záujmom sledovať, čí dokonca sa na ňom priamo podieľať. Tak čí 

tak, robotika je to oblasť vedy a výskumu podliehajúca vývoju a rozvoju v dôsledku 

vzrastajúcemu záujmu zo strany jednak vojenského odvetvia, radno pripomenúť, že 
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pravé iniciatíva armády stala na počiatku mnohých prevratných technológii, neskôr 

využívaných aj v bežnom živote, alebo zo strany civilného priemyslu a výroby.     

 

2.1 ZÁKLADNÉ ROZDELENIE ROBOTOV 

V zásade existuje veľké množstvo možnosti pre kategorizáciu robotov. Je len 

na autorovi, ktoré delenie pokladá za dôležitejšie z hľadiska významu textu. Preto 

môžme roboty rozdeliť napríklad aj takto[2]:  

   

2.1.1 Podľa mobility 

Mobilita je schopnosť pohybu v priestore a podľa tohto kritéria rozlišujeme 

dva základne typy: 

• Stacionárne roboty 

Nemajú možnosť pohybu v priestore. Okolie ovplyvňujú pomocou jedného 

alebo viacerých ramien, na ktorých majú umiestnene zariadenia, pomocou ktorých 

dokážu napríklad obrúsiť kus kovu alebo navŕtať dieru. Patria sem napríklad 

priemyselne roboty a manipulátory. V priemysle sú zastúpené viac ako 90% . 

V poslednej dobe sa rozširuje ich využitie v lekárstve, kde v spojení s odborníkom – 

lekárom  potrebujú na operáciu menší zásah do tela a tým rýchlejšie uzdravenie 

pacienta. 

• Mobilne roboty 

Majú schopnosť sa v priestore samostatne pohybovať. Podľa prostredia v 

akom sa pohybujú, používajú k tomu vhodný typ pohonu. 

 

2.1.2 Podľa miery autonómnosti 

• Autonómne roboty 

Sú schopní pohybu celkom samostatného, teda bez nutnosti priebežné 

zadávať a meniť pokyny. Na začiatku sú naprogramovaní na určitú úlohu, a tu by 

mali byt schopní vykonať samostatne. 
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• Diaľkovo ovládané roboty 

Ovládané operátorom, napríklad pomocou virtuálnej reality. Môžu byt 

schopne aj určitej autonómnosti, ak by došlo k strate signálu od operátora, aby sa 

robot dokázal nejakým spôsobom vrátiť, alebo znova obnoviť kontakt s operátorom. 

 

2.1.3 Podľa prostredia pôsobenia 

V ďalšom delení budeme venovať pozornosť už len mobilným robotom, 

nakoľko práca pojednáva práve o tomto type robotov. Základne rozdelenie 

mobilných robotov podľa prostredia v ktorom sa pohybujú je: 

• Indoor robot 

Robot je určený na použitie v relatívne známom prostredí, napríklad vnútri 

budovy, v potrubiach alebo vo vzduchovodoch. Z charakteru prostredia sa dá 

predpokladať akým prekážkam bude musieť čeliť pri plnení zadaného úkolu. Tie nie 

sú však také náročné v porovnaní s druhou možnosťou. 

• Outdoor robot 

Pôsobenie robota je mimo budov, v teréne alebo po cestách. Musí byť teda 

schopný prekonávať prekážky vonkajšieho sveta, ako napríklad nerovnosti na 

povrchu. Sú určené na pohyb v lesoch, poliach, v kráteroch alebo v mestskom 

prostredí, kde zároveň musia čeliť nepriaznivým vplyvom počasia.  

 

Druhým delením je z hľadiska prostredia ktoré ich obklopuje : 

• Po zemi 

• Vo vzduchu 

• Vo vode 

• Vo vesmíre 

 

Nakoľko cieľová skupina sú roboti pohybujúci sa po zemi, budeme sa ďalej 

zaoberať už len mobilným robotom pôsobiacim na zemi. 
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2.1.4 Podľa druhu podvozku 

Rozhodujúcim faktorom pre výber typu podvozku a pohonu je prostredie v 

ktorom sa pohybuje a účel, ktorý bude plniť robot. Napríklad, ak  je robot určený na 

pohyb povedzme po púšti, bude zrejme lepšie ho vybaviť pasovým podvozkom ako 

kolesami.  

• Kolesové    -    1,2,3,4,6- kolesové 

     -    viac kolesové 

            -    špeciálne 

• Pásové 

• Kráčajúce  -    1,2,3,4,6,7,8- nohe 

            -    krívajúce 

            -    šplhajúce  

• Plazivé 

• Hybridné   -    koleso + pas 

- koleso + noha 

 

Na obrázkoch 1 a 2 môžme vidieť rôzne koncepcie robotov a s nimi súvisiace 

spôsoby pohybu 

 

 

Obr. 1 Oportunity – misia na Marse vľavo[16], Aibo od firmy Sony vpravo[17] 
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Obr. 2 Robot U.T.A.R a Krabot [18] 

 

2.2 MOŽNOSTI PRE POHON MOBILNÉHO ROBOTA 

Naďalej nebudeme uvažovať roboty pohybujúce sa v prostredí špeciálnym 

spôsobom, ale len o pohybe po pevnej zemi. Zaujímať nás budú hlavne kolesové 

roboty a možnosti použitia rôznych typov pohonov. Ako pohon teda rozumieme 

motor, ktorý buď priamo, alebo cez prevodovku či reťaz poháňa kolesami. 

Informácie v tejto kapitole boli čerpané z [1]. 

V praxi môžeme uvažovať s dvoma typmi motorov, a to spaľovací motor, 

alebo elektromotor. Zameriame sa na problematiku elektromotorov. Z pohľadu 

robotiky ich môžeme rozdeliť nasledovne: 

• Krokový motor 

• Jednosmerný motor 

• Servo 

 

2.2.1 Krokový motor 

Výhodou krokových motorov oproti jednosmerným je, že odpadá nutnosť 

použitia enkodéru, či inak kontrolovať natočenie osy motora. Hlavnou prednosťou 

krokových motorov je to, že poznáme počet krokov, ktoré musí motor vykonať na 
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jedno kompletné otočenie okolo osi, poznáme teda veľkosť kroku v stupňoch. 

V prípade ak sme schopný zabezpečiť nepreťažovanie motora, a tým nepreskakovali 

niektoré kroky, mame možnosť veľmi presne natočiť os otáčania. Výhodou je aj fakt, 

že môžeme os otáčania zastaviť, a pokiaľ nevypneme napájanie, samovoľné sa 

nepretočí naspäť a os sa zaaretuje v danej polohe. 

Nevýhodou v porovnaní s jednosmerný motormi je horší pomer 

výkon/hmotnosť. Čo sa týka rozmerov, je na tom krokový motor pri porovnateľnom 

momente horšie. Pri používaní vyžaduje krokový motor stále napájanie, aby nemenil 

polohu osy, čo nepriaznivo ovplyvňuje výdrž batérii. 

 

2.2.2 Rozdelenie krokových motorov 

• Krokový motor s pasívnym rotorom 

V zahraničnej literatúre označovaný skratkou VR, podľa Variable Reluctance, teda 

motor s premennou reluktanciou.  

 

• Hybridný krokový motor 

V súčasnosti najbežnejší typ krokového motoru.  

 

• Lineárny krokový motor 

Vďaka svojej konštrukcii umožňuje lineárny pohyb , nie pohyb rotačný ako 

predchádzajúce.  

 
2.2.3 Metódy riadenia krokových motorov[1] 

• Jednofázové riadenie 

Prúd prechádza iba jednou cievkou pri unipolárnom, a dvoma protiľahlými cievkami 

pri bipolárnom riadení. 

 

• Dvojfázové riadenie 

Zhodné magnetické pole generujú vždy susedne cievky. 
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• Unipolárne riadenie  

V jednom okamžiku prechádza prúd iba jednou cievkou, s čoho vyplýva menšia 

spotreba energie ale aj menší krútiaci moment. 

 

• Bipolárne riadenie 

Prúd v jednom okamžiku prechádza dvoma protiľahlými cievkami, ktoré majú 

navzájom opačné orientovane pole. V tomto zapojení ma motor väčší odber ale 

dôkaze vyvinúť väčší krútiaci moment. 

 
 

 

Obr. 3 Bipolárne( vľavo ) a unipolárne( vpravo ) riadenie[1] 

 

• Riadenie s plným krokom 

Na jednu otáčku okolo osi je potreba presne toľko krokov kolka ma stator zubov. 

 

• Riadenie s menším ako základným krokom 

Aby sme dosiahli väčšiu presnosť, používame riadenie s polovičným, štvrtinovým 

alebo menším krokom, podľa kvality budiaceho obvodu. Toho sme schopný 

dosiahnuť vhodnom prepínaním typov riadenia, kedy magnetické pole vytvára 

súčasné viacej cievok, a postupne sa pridávajú a súčasné vypínajú ďalšie 

v predpísanom poradí. 
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2.2.4 Jednosmerný motor 

Skladá sa zo statora a rotora. Stator je väčšinou tvorený permanentným 

magnetom a rotor elektromagnetom, ktorého napájanie je najčastejšie riešené 

pomocou komutátora. Ten je však najväčším zdrojom porúch, a tým pádom značné 

znevýhodňuje motory s komutátorom. Z tohto dôvodu boli vyvinuté 

bezkomutátorové motory, ktorých princíp je založený na točivom magnetickom poli.  

Medzi výhody jednosmerných motorov patri priaznivý pomer výkon/cena, 

relatívne jednoduché riadenie otáčok motora, dostupnosť ponuka a v neposlednom 

rade cena. 

Hlavnou nevýhodou je už spomínaný komutátor, ktorý je okrem zdroja 

najčastejších porúch, tak isto zdrojom elektromagnetického rušenia. S tohto dôvodu 

vyžaduje jednosmerný motor oveľa častejšiu údržbu ako iné typy. Ďalším mínusom 

je zložitejšie rýchlostné a polohové riadenie.  

 
2.2.5 Riadenie otáčok jednosmerného motora 

Základnou možnosťou ako meniť otáčky jednosmerného motora je zmenou 

napájacieho napätia na jeho vstupe. V tomto prípade sú však prúdy v motore 

pomerne veľké, čo do značnej miery vylučuje lineárnu reguláciu otáčok.  

Riešenie možno nájsť v použití PWM riadenia. Princíp tejto metódy spočíva 

v rýchlom spínaní a vypínaní napájania s premenlivou šírkou pulzov. Vplyvom 

zotrvačnosti v spolupráci s dostatočné vysokou frekvenciou spínania, nestačí na tieto 

zmeny napätia motor zareagovať. S pohľadu okolia akoby bol motor napájaný stálym 

napätím s veľkosťou rovnou strednej hodnoty skutočného napájania. 

Hlavná výhoda oproti zmene napájacieho napätia spočíva vtom, že 

nepotrebujeme zdroj napätia s premenlivou veľkosťou. Vystačíme si s jedným stálym 

napájacím napätím, a zmenou šírky pulzov pri zachovaní rovnakej frekvencie sme 

mame možnosť jednoducho meniť hodnotu priemerného napätia a tak ovládať 

rýchlosť jednosmerných motorov 
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Obr. 4 Pulzná šírková modulácia[12] 

Podmienkou je, aby sme mali k dispozícii mikrokontroler s možnosťou 

vysielania PWM signálu.  Bloková schéma takéhoto zapojenia je na obrázku 5 , kde 

mikrokontroler ovláda motory cez H-mostík. V tomto prípade sa jedna o riadenie 

s uzavretou slučkou – enkodér informuje mikrokontroler o natočení.  

Okrem riadenia s uzavretou slučkou poznáme aj riadenie s otvorenou slučkou. 

Riadenie je v tomto prípade nepresnejšie, pretože sa nevyužíva spätná väzba 

s informáciou o natočení.  

 

 

Obr. 5 Bloková schéma riadenia DC motora[12] 
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3. NÁVRH KONŠTRUKCIE 

Už od začiatku sa uvažovalo hlavne s tým, že bude použitý kolesový 

podvozok s diferenciálnym riadením, pričom bude mat dve kolesa hnane, a jedno 

alebo 2 oporne pasívne kolesa. Tato varianta vyhovuje požiadavkám na robota, teda 

robot určený na pohyb v budovách. Samozrejme, v rámci riešenia sa nepredpokladá 

presun robota po schodoch, alebo cez ťažko priechodný terén ako by napríklad bol 

príliš vysoký prah a podobne.   

V rámci schopnosti otáčania na mieste, os hnaných kolies by mala prechádzať 

stredom osy otáčania. Týmto riešením sa jednoducho dosiahne to, že ak bude treba 

otočiť robota v stiesnených priestoroch, alebo v rohoch, je to možné. Naproti tomu 

ak by mal napríklad vzadu hnane kolesa a vpredu pasívne, na jeho otočenie by bolo 

treba pľacu o mnoho viac. 

 

3.1 POSTUP NÁVRHU 

Pri postupe návrhu konečnej konštrukcie bolo nutne zohľadniť viacero 

faktorov, a položiť si otázky tykajúce sa požiadavok kladených na robota. Základne 

otázky sú nasledovne: 

 

• Na čo bude robot slúžiť? 

• V akých priestoroch bude používaný? 

• Čo musí konštrukcia obsahovať? 

• Aké sú potreby senzorov vzhľadom ku konštrukcii? 

 

Jedným z možných riešení je, konštrukcia malých rozmerov, obsahujúca len 

základnú elektroniku na riadenie motorov a získavanie údajov zo senzorov, pričom 

pokyny pre smer a trasu by dostaval diaľkovo, a nemusel by byť v tomto prípade 

výpočetný výkon obsiahnutý v robote až taký veľký. Vzájomné by komunikovali 

mikroprocesor robota s riadiacim centrálnym počítačom, ktorý by prijímal 

informácie zo senzorov a vysielal pokyny pre smer a rýchlosť motorov. V tomto 
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prípade by postačovali pre robota len minimálne rozmery. V tejto fáze sa počítalo 

s použitím ultrazvukových snímačov malých rozmerov.  

Druhou možnosťou je plne autonómny robot, kde všetky výpočty 

a rozhodovania o smere a trase jazdy sa vykonávajú priamo v robotovi, ktorý v tomto 

prípade musí spĺňať podmienku dostatočného výpočetného výkonu. Bolo teda 

nevyhnutne pri návrhu konštrukcie počítať s tým, že robot bude obsahovať okrem 

iného aj základnú dosku s procesorom a pevný disk, aby dosiahol pravé požadovaný 

výpočetný výkon. 

V druhom prípade sa naskytujú dve základne možnosti pre riešenie tohto 

problému.  

 

1. Prvá možnosť je, že vybavíme robota základnou doskou s mikroprocesorom 

a všetkým, čo k tomu patri, aby bol dosiahnutý požadovaný výpočtový výkon. 

 

2. Druha možnosť je že algoritmus bude bežať na notebooku, ktorý bude umiestnený 

na konštrukcii robota. Toto riešenie je pohodlnejšie a v konečnom dôsledku aj 

modulárnejšie. Výpočtový výkon a možnosti pripojenia ďalších zariadení sa 

zjednodušia len na výmenu jedného zariadenia. Pričom pri ladení programu je 

možno sledovať výstupy priamo na obrazovke a urýchliť tak jeho vývoj. 

 

Naša pozornosť sa zamerala na druhu variantu, teda použiť notebook 

a upevniť ho na robota. Vzhľadom na rozmery bežných notebookov, bolo treba 

upraviť aj rozmery základnej konštrukcie. Pritom bežný 15,4 – palcový notebook ma 

rozmery okolo 260 x 360 mm. 

Najväčšia zmena v ponímaní konštrukcie nastala po rozhodnutí, že namiesto 

viacero menších ultrazvukových snímačov, bude vhodnejšie použiť laserový snímač 

typu  Hokuyo URG-04LX Laser.  Na obrázku 3 sú jeho rozmery 
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Obr. 6 Tvar a rozmery použitého snímača 

 

Rozsah tohto typu snímača je °240 . Preto je nutne s týmto pri ďalšom návrhu 

počítať. Snímač nesmie byt umiestnený príliš vysoko nad zemou, pretože by 

nezachytil nízke prekážky a neplnil by tak svoju funkciu. Najlepšie by bolo ak by bol 

umiestnení v strede osy otáčania. Samozrejme tato podmienka nie je nutnosťou, 

zjednodušia sa však tak výpočty pre sebelokalizáciu.  

 

3.2 VÝSLEDNÝ TVAR KONŠTRUKCIE 

Zohľadnením všetkých požiadavok, ktoré by konštrukcia mobilného robota 

mala spĺňať, sa ako najvhodnejšia varianta ukázala nasledovná. Vonkajší tvar 

konštrukcie si možno predstaviť ako kváder s rozmermi 350 x 330 x 210 mm a 

presne rozmery sú: 

 

Výška konštrukcie bez kolies       210 mm    

                               s kolesami      290 mm 

Šírka konštrukcie                          330 mm 

Dĺžka konštrukcie                         350 mm                          
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Obr. 7 Znázornenie konštrukcie bočný pohľad 

 

 

Obr. 8 Znázornenie konštrukcie a umiestnenie snímača – pohľad zhora 
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Nosníky konštrukcie, ktoré držia hornú plošinu, na ktorej je umiestnený 

notebook, sú zoradene tak, aby boli mimo dosah senzoru. Pevnosť tohto riešenia je 

zaručená použitím kvalitných materiálov, pričom bez problémov konštrukcia udrží aj 

predpokladanú záťaž v podobe notebooku, teda maximálne 3 kg. 

Batérie a všetka ďalšia elektronika je umiestia mimo dosahu senzoru, ktorý 

tak môže byt umiestnený v strede osy otáčania, a tým splňuje jednu s hlavných 

požiadaviek naň kladených. Je zároveň tak nízko, ako len môže byt. Umiestnenie 

prípadných ďalších senzorov je možné na okraj konštrukcie.  

 

3.3 SÚPIS POUŽITÝCH DIELOV A MATERIÁLOV 

Na stavbu robota sa dajú s výhodou využiť hliníkové profily, ktoré sú pevne, 

ľahké, a dajú sa dobre a jednoducho spájať do požadovaného tvaru. Konkrétne sa 

jedna o ALU-profily nemeckej výroby od firmy FM SYSTEME, spojovací 

a doplnkový materiál od firmy FATH a kolesa značky BLICKLE, všetky produkty 

dovážané a distribuovane firmou MAREK Industrial, a.s. so sídlom v Maříkova 

2083/32, 621 00 Brno – Řečkovice. Konštrukcia je teda tvorená týmito profilmi. Ich 

veľkou výhodou je vysoká modularita, diely sa jednoducho dajú odmontovať a tým 

zmeniť tvar konštrukcie. Jedinou ich nevýhodou je ich cena a cena originálneho 

spojovacieho materiálu, ten sa však dá nahradiť lacnejšími súčiastkami. 

Ako výplň spodnej a vrchnej steny je použité namiesto plechov, ktorých 

montáž by bola náročnejšia(potreba vŕtať a upevňovať na profily), plexisklo. Jeho 

odolnosť a pevnosť v tomto prípade plne postačuje. Toto plexisklo ma hrúbku presne 

5 mm, teda presne tu istú,  aká je drážka v profiloch a môže sa ľahko zasunúť alebo 

vybrať. Tu odpadá potreba inak ho upevňovať. V prípade potreby vŕtania v ďalšom 

priebehu prace pre nove otvory, pracuje sa s plexisklom lepšie ako s plechom.  

V neposlednom rade je tiež nižšia celková hmotnosť plexiskla v porovnaní s inými 

materiálmi.    
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Tab. 1 Súpis dielov konštrukcie 

Názov Údaje o rozmeroch Dĺžka 

[mm] 

Počet 

Alu-Profil 20x20 310 [mm] 310 4 

Alu-Profil 20x20 330 [mm] 330 4 

Alu-Profil 20x20 170 [mm] 170 3 

Hliníkový spojovací uholník   20 

Otočná matica do T- drážky M5   40 

Otočná matica do T- drážky M3   4 

Skrutka M5   40 

Skrutka M3   4 

Plexisklo 5mm 320 x 300 [mm]  2 

Koleso VPA 101/12G (Ø100)   2 

Otočná kladka LER-PO 60G   1 
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4. NÁVRH POHONNÉHO SYSTÉMU 

4.1 VÝBER AKUMULÁTOROV 

Pri výbere batérii je dôležité všímať si ich kapacitu a menovite napätie, a v 

neposlednom rade samozrejme cenu. V konečnom dôsledku sa vždy jedná 

o kompromis medzi kapacitou(výdržou) batérie, a jej hmotnosťou. S ohľadom na 

tieto vlastnosti je náš robot vybavený dvomi olovenými akumulátormi CTM 12V / 

9Ah. Pre potrebu napájať motory vyšším napätím sú použite 2 batérie, pričom pri 

sériovom zapojení sú schopne dosiahnuť spolu napájanie 24 V.   

 

Tab. 2 Akumulátor CTM 12V/9Ah – základné vlastnosti 

Parameter Hodnota 

Napätie 12 V 

Kapacita 9Ah 

Rozmery 151x65x94 [mm] 

Hmotnosť 2,66 kg 

Cena 681 Kč 

 

4.2 POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI MOTOROV 

4.2.1 Výpočet hmotnosti 

Pre správny výber motorov, aby boli vôbec schopne s robotom pohnúť, je 

najdôležitejšie poznať celkovú hmotnosť. Podstatnú časť tejto hmotnosti tvoria 

použité motory a akumulátory. 
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Tab. 3 Výpočet hmotnosti 

Názov Výpočet hmotnosti Hmotnosť [kg] 

Akumulátory 9Ah 12V 2 x 2,66 [kg] 5,32 

ALU-profily  3,07[m] x 0,48[kg/m] 1,47 

Spojovací materiál Odhad 0,20 

Plexisklo 420[cm^3] x 1,2[g/cm^3] 0,50 

Otočná kladka  0,41 

Hnane kolesa 2 x 0,26 [kg] 0,52 

Snímač   0,16 

Notebook   1,45 

Ostatne elektronické 

súčiastky 

 0,20 

Celková hmotnosť 

bez motorov 

 10,23 

Krokový motor SX23 

-1020 

2 x 1,1[kg] 2,20 

Celková hmotnosť s 

motormi 

 12,43 

 

4.2.2 Dimenzovanie motorov 

Pri výpočtoch budeme používať celkovú hmotnosť kgm 5,12= . Na výpočet 

boli použité vzťahy uvedené  v [1].  Pre lepšie pochopenie myšlienky slúži 

nasledujúci obrázok číslo 10.  Základná myšlienka výpočtov spočíva v dimenzovaný 

výkonu motorov pre rozbeh  po naklonenej rovine.  
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Obr. 9 Dimenzovanie motorov 

Použite značenie pre výpočty je nasledovne: 

fF  [N]   sila predstavuje trecie odpory. 

WF  [N]   sila potrebná k prekonaniu výškového rozdielu. 

aF  [N]  odpor zrýchlenia spôsobený zotrvačnosťou posuvných hmôt. 

SF  [N]  odpor zrýchlenia spôsobený zotrvačnosťou rotujúcich hmôt. 

NF  [N]  normálová sila 

ε  [rad.s^-2]  uhľové zrýchlenie 

v  [m/s]  rýchlosť pohybu  

a  [m/s^2] zrýchlenie pohybu 

α  ][°   sklon dráhy  

µ  [-]  trakčný súčiniteľ trenia 

ϑ  [-]  súčiniteľ rotačných odporov 

r  [m]  polomer hnaného kolesa 

ω  [rad/s]  uhľová rýchlosť  

MP  [W]  výkon pohonnej jednotky 

M     [Mm]  moment potrebný k otáčaniu kolesa 

Bk  [-]  bezpečnostný faktor 
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Pre rozjazd robota hore naklonenou rovinou za sklonom α  musíme pôsobiť silou  

SaWfapp FFFFF +++=        (4.1) 

Kde pre jednotlivé sily platí: 

)cos(.... αµµ gmFF Nf ==        (4.2) 

)sin(.. αgmFW =         (4.3) 

amFa .=          (4.4) 

εCS J
r

F
1=          (4.5) 

 

Po dosadení do (1) a úprave dostaneme : 

εααµ Capp J
rg

a
mgF

1
))sin()cos(.( +++=      (4.6) 

 

Pretože odpor spôsobený zotrvačnosťou rotujúcich časti je v praxi  ťažko zistiteľný, 

použijeme na zjednodušenie výpočtov bez rozmerný súčiniteľ rotačných odporov ϑ  

a vzťah sa nám zjednoduší: 

).)sin()cos(.( ϑααµ
g

a
mgFapp ++=       (4.7) 

 

Požadovaný výkon pohonnej jednotky:  

vFP appM .=                   (4.8) 

 

A moment potrebný k otáčaniu kolesa vyjadrime ako : 

ω
MP

M =          (4.9) 

 

Pre uhľovú rýchlosť ω  platí: 

r

v=ω            (4.10) 
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Zvolené parametre podľa ktorých budeme počítať výsledný moment: 

115,0 −= msv    rýchlosť pohybu 

22,0 −= msa    zrýchlenie pohybu 

°= 10α    sklon dráhy 

3,0=µ    trakčný súčiniteľ trenia 

3,1=ϑ    súčiniteľ rotačných odporov 

mr 05,0=    polomer hnaného kolesa 

 

Konkrétne hodnoty dosadíme do rovnice 4.7 a následne pomocou rovnice 4.8 

vypočítame výkon: 

 

NF

F

app

app

77,60

)3,1.
81,9

2,0
)10sin()10cos(3,0(*81,9*5,12

=

+°+°=
   (4.11) 

WP

P

M

M

12,9

15,0*77,60

=
=

        (4.12) 

 

Aby boli zahrnuté straty výkonu spôsobené napríklad nepresnosťou výroby 

alebo nepresným určením súčiniteľu rotačných odporov a trakčného súčiniteľu, 

musíme tento výkon predimenzovať. Za týmto účelom zavádzame bez rozmerný 

bezpečnostný faktor Bk , v našom prípade ho zvolíme 1,2. Preto upravený výkon je: 

 

WP

PkP

M

MBM

94,10'

2,1*12,9.'

=
==

       (4.13) 

 

Pretože výsledná koncepcia ma dve poháňané kolesa, môžeme rozložiť tento 

výkon medzi každé a vypočítať výsledný potrebný momentM . 
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Nm
v

rPP
M MM 82,1

15,0*2

05,0*94,10

2

.'

2

'
====

ω
     (4.14) 

 

Výpočtom sme zistili že bude treba motory schopne vyvinúť moment 

minimálne 1,82Nm. 

 

4.3 POUŽITÉ MOTORY 

Použité krokové motorov od firmy Microcon s označením SX23-1020. Tieto 

motory dosahujú pri maximálnom prúde 1,05 A staticky moment 2 Nm v sériovom 

zapojení, ktorý by mal pre potreby nasej aplikácie plne postačovať. Odpor v tomto 

zapojení je 8,4 Ω . Hmotnosť jedného motora je 1,1 kg. Motory boli zapožičané 

z Ústavu automatizácie a meracej techniky VUT v Brne, kde boli predtým 

namontovane na robotovi podobnej hmotnosti, pričom ich výkon bol postačujúci. 

Tento fakt len utvrdzuje výpočty potrebného momentu. Spolu s motormi boli 

k dispozícii už vyrobené a zmontované náboje kolies a plech na uchytenie ku 

konštrukcii, takže nebolo nutne navrhnúť a vyrobiť nove súčiastky pre tento účel. 

Ako ďalšia alternatíva sa ponuka použiť jednosmerný motor GHM 15 

s prevodovkou a enkodérom. Krútiaci moment je 0,54 Nm pre 112 ot/min, napájanie 

5-24V/30 mA. Tento motor sa však už prestal dovážať do Českej republiky 

a nepodarilo sa ho zatiaľ zakúpiť.  

Náhradou predchádzajúcich GHM 15 by mohol byt napríklad motor      

GM37-120 skrútiacim momentom 0,4 Nm pri 106 ot/min a napájaním 12V. Tento 

typ sa však nedodáva s enkodérom, a ani jeho montáž nie je jednoduchá.  

Jednosmerný motor je z hľadiska pomeru výkon/hmotnosť určíte lepší, 

krokový motor zasa čo sa týka presnosti, hoci napríklad budiaci obvod zložitejší.  
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5. NÁVRH RIADIACEJ ELEKTRONIKY 

Tato kapitola obsahuje navrch riadiacej elektroniky krokových motor. Navrch 

schémy s dosky plošných spojov. Nasleduje popis hlavných súčiastok na doske. 

Nakoniec  je popísaný program mikrokontroléru.  

5.1 OBVODY PRE RIADENIE KROKOVÝCH MOTOROV 

Spôsobov ako ovládať krokové motory je viacero, napríklad použiť jeden z 

kontrolérov určených priamo na riadenie krokových motorov dostupných na trhu. Ich 

výhoda spočíva v jednoduchosti ovládania, kedy stačí z mikrokontroléru posielať 

impulzy signálu reprezentujúce kroky motora, kontrolér už sám nastaví prúdy 

cievkami motora v správnom poradí. Dá sa tiež jednoduchým spôsobom regulovať 

typ riadenia, čí chceme riadiť s plným, polovičným, alebo iným krokom.  

Druhou základňou možnosťou je si budiace obvody navrhnúť v podobe 

tranzistorov, často výkonových, vzhľadom na prúdy tečúce vinutím. Postupnosť 

napájania jednotlivých fázy sa ovláda mikroprocesorom. 

 

5.1.1 Integrovaný obvod TA8435H 

Obvod pracuje s viac úrovňovým budením a tým je schopný dosiahnuť štyri 

režimy s využitím mikrokrokovania. Umožňuje režim základného dvojfázového 

budenia alebo budenia s polovičným, štvrtinovým a osminovým krokom. V prípade 

použitia spomínaných motorov SX23-1020 to znamená 200, 400, 800 alebo 1600 

krokov na jednu otáčku. Maximálne výstupné napätie je 40 V, čo nám pri použití 24 

V získaných sériovým zapojením akumulátorov postačuje, maximálny výstupný prúd 

je 1,5 A, ten tak isto určíte neprekročíme. 

 

5.1.2 Mikrokontrolér AMIS-30622 

Je to moderny mikrokontrolér využívajúci mikrokrokovanie  a s inštrukčnou 

sadou pre riadenie polohy a rýchlosti dvojfázového hybridného krokového motora. 

Obsahuje v sebe už aj budiace obvody jednotlivých fáz. 
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5.1.3 Integrovane obvody L297 a L298 

Z dvojice je L297 mikrokontrolér na riadenie krokových motorov, a L298 

slúži ako výkonový člen, schopný síce samostatne motory ovládať, ale v kombinácii 

sa cele riadenie zjednoduší na par základných signálov. Mame možnosť voliť medzi 

plným alebo polovičným krokom a smerom otáčania.   

 

5.1.4 Použité riešenie 

Na robote sú využite IO TA8435H. Cena oproti napríklad kombinácii L297 

a L298 je  síce o tretinu vyššia, ale umožňujú naproti tomu možnosť krokovať aj so 

štvrtinovým alebo osminovým krokom. Faktor, ktorý mal tak isto vplyv na vyber 

tejto možnosti bola dostupnosť v skole, takže nebolo potrebne ich kupovať. Tieto 

kontroléry plne postačujú naším potrebám. 

                                

Obr. 10 Pohľad na puzdro obvodu TA8435H 
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5.2 BLOKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA 

 

Obr. 11 Bloková schéma zapojenia 

 

Na obr. 9 je znázornená bloková schéma riadiacej elektroniky pre krokové 

motory SX23 – 1020. Šípka vyznačuje smer komunikácie. Komunikácia medzi 

riadiacim počítačom a mikroprocesorom prebieha cez rozhranie USB(Universal 

Serial Bus), pričom na prevod medzi UART(Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter) a USB je použitý jednočipový prevodník FT232BM. Ten 

komunikuje s mikroprocesorom PIC16F628A. 
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5.3 POPIS HLAVNÝCH SÚČIASTOK NA DOSKE 

V nasledujúcej kapitole budú uvedené základne vlastnosti hlavných súčiastok 

použitých v aplikácii. Rozoberieme si ich výhody a nevýhody a tiež dôvody ktoré 

viedli k ich použitiu. 

 
5.3.1 Mikroprocesor PIC16F628A 

Jedna sa o 8-bitovy mikroprocesor, vyrábaný firmou Microchip Technology 

zo sídlom v USA. Je založený na Harvardskej architektúre, to znamená, že pamäť 

programu a pamäť dát je navzájom fyzicky oddelená a platí, že pamäť programu 

a pamäť dát nemajú rovnako dlhé dátové slovo. Z programátorského hľadiska je 

dôležité vedieť že je typu RISC(Reduced Instruction Set Computer), čo v preklade 

značí počítač s redukovanou inštrukčnou sadou. V našom prípade ma mikroprocesor 

35 jedno slovných inštrukcií a predstavuje to iste výhody aj nevýhody. Výhody 

spočívajú v rýchlom spracovaní inštrukcie, keďže sú jednoduchšie, spracujú sa 

v jednom cykle(štyri hodinové takty). Nevýhody zasa pri programovaní, kde treba 

vychádzať zo základných funkcii a pomocou nich programovať komplikovanejšie. 

Hoci sú „RISC – programy” zdanlivo väčšie čo sa týka kódu, úspora času pri 

vykonávaní inštrukcii je mnohokrát väčšia, takže v konečnom dôsledku sú rýchlejšie 

ako „CISC – programy“. Písmeno F v označení znamená že mikroprocesor je viac 

násobné programovateľný s Flash pamäťou. 
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Tab. 4 Základne vlastnosti PIC16F628A 

Parameter Hodnota 

Typ pamäte programu Flash 

Veľkosť pamäte programu 3,5 [KB] 

Rýchlosť CPU 5 [MIPS] 

Veľkosť pamäte RAM 224[Byte] 

Veľkosť pamäte EEPROM 128[Byte] 

Počet pinov 18 

Počet I/O pinov 16 

Časovače  2 x 8-bit  

1 x 16-bit 

Typ rozhrania  USART 

Pracovne napätie  2 – 5,5 [V] 

Cena 51 [Kč] 

 
 

Mikroprocesor pre naše potreby plne postačuje, ma dostatočný počet vstupov 

a výstupov pre riadiace signály motorov a tiež signalizačné LED diódy.  Pamäť pre 

program nám stačí. Je malý, s požadovaným výkonom a jeho cena je tiež priaznivá. 

To sú dôvody, ktoré viedli k jeho použitiu v aplikácii.   

 

5.3.2 Jednočipový prevodník FT232BM 

 

        Obr. 13 Puzdro obvodu FT232BM 

Obr. 12 Pohlad na puzdro 

obvodu PIC16F628A 
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Jedna sa o prevodník medzi USB a UART komunikáciou. Veľkou výhodou 

pri práci s týmto prevodníkom je fakt, že kompletná komunikácia prostredníctvom 

USB protokolu je riadená čipom, a odpadá tak programovanie akýchkoľvek 

špecifikácii USB v našom programe. Jednoduchý môžeme komunikovať bez 

problémov. Na to aby obvod fungoval je potrebných len par externých súčiastok. 

Externá pamäť EEPROM slúži na uloženie doplnkových dát(napr. unikátne číslo 

daného prevodníku), a nemusí byt k obvodu vôbec pripojená. Je tu tiež možnosť 

priameho pripojenia signalizačných LED diód, signalizujúcich prenos dát, bez 

nutnosti nejakého ďalšieho programovania.    

Základne vlastnosti: 

• Rozhranie UART podporuje 1 alebo 2  stop bity, 7 alebo 8 dátových bitov 

a niekoľko druhov parity, alebo žiadnu paritu 

• Vstupný buffer – 384 bitou 

• Výstupný buffer – 128bytov 

• Prenosová rýchlosť 300 bit/s do 3 Mbit/s  

• Prenos možno riadiť plne hardwarovo. Na tento účel slúžia signály RTS, CTS, 

DTR, DSR, DCD, RI 

• Možnosť prace s 5 V aj 3,3 V logikou 

• Napájacie napätie 4,35 – 5,25 V s možnosťou napájať priamo z USB 

• Kompatibilita s USB 1.1 aj USB 2.0 

• Cena 125 Kč 

 

Notebook s ktorým bude mikroprocesor komunikovať, neobsahuje sériový 

port, preto pri použití sériovej komunikácie RS232 a prevodníka napäťovej úrovne 

MAX232, by sme tak či tak boli nútený použiť redukciu USB/RS232. Naproti tomu 

použitím FT232BM sa môžeme priamo cez USB kábel napojiť na notebook. 
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5.3.3 Stabilizátor napätia 78T05 

Jedna sa o výkonnejšiu verziu stabilizátora na 5V, ktorá dovoľuje maximálny 

odber 3A. 

 

Tab. 5 Parametre stabilizátora 78T05 

Parameter Hodnota 

  

Výstupné napätie 5[V] 

Maximálny výstupný prúd 3 [A] 

Maximálne vstupne 

napätie 

35 [V] 

Tolerancia hodnôt ±4 [%] 

Pracovná teplota 0 – 125 [°C] 

Puzdro  TO220 

Cena 20 [Kč] 

                                                Obr. 14 Puzdro pre 78T05 

 

 

 

Zdroje napätia na robote tvoria dva akumulátory každý s 12V, čo predstavuje 

možnosť získať priamo buď 12V, alebo 24V. Použité integrovane obvody však 

vyžadujú 5V. Z tohto dôvodu musíme toto napätie získať. Jednou z možnosti je 

napájať obvody cez USB, čo je síce možné, ale dovolený maximálny odberový prúd 

100mA nám nepostačuje.  To si ukážeme na nasledujúcej tabuľke 6. 
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Tab. 6 Odhad spotreby použitých obvodov 

Obvod Napájanie Maximálna spotreba 

PIC16F628 5 [V] 100[mA] 

TA8435 5 [V] 18[mA] 

TA8435 5 [V] 18[mA] 

TF232BM 5[V] 25[mA] 

78T05 12[V] 4[mA] 

Hokuyo URG-04LX Laser 5[V] 800[mA] 

 

Pravé z dôvodu možného pripojenia laserového snímača Hokuyo použitého 

na robote  padol vyber na výkonnejší 78T05. Pri testoch s menej výkonným 7805 sa 

tento aj napriek chladeniu prehrieval. Samozrejme musíme dbať na dostatočné 

chladenie súčiastky. 

  

5.4 NÁVRH DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV 

Nasleduje vlastný navrch dosky, spôsob chladenia, rozloženie súčiastok 

a pracú s hardwarom. Návrh prebiehal v [16].   

 

5.4.1 Chladenie súčiastok 

V tejto časti si vysvetlime dôvody chladenia a výsledný navrch chladenia 

 
Dôvod chladenia 
 

Pretože sa na doske nachádzajú výkonové členy, ktorými tečú veľké prúdy, 

a teda sa zahrievajú, je nevyhnutne dostatočné chladiť, aby sa zabránilo poškodeniu 

obvodu. V mojom prípade ide hlavne o dva obvody TA8435 a stabilizátor 78T05. 

 
Spôsob chladenia 
 

V zásade sú tri možnosti ako chladiť súčiastky na doske, prvou je použiť 

pasívny chladič, ktorého plocha a tepelná vodivosť odvádza teplo rýchlejšie 
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a efektívnejšie ako samotný obal súčiastky. Alebo je možnosť použitia aktívneho 

chladiča v podobe napríklad ventilátora. Najúčinnejšie je však použiť kombináciu 

oboch možnosti. 

Pri testovaní sa ukázalo ako lepšia možnosť použiť ventilátor v kombinácii 

s pasívnym chladičom z dôvodu prehrievania stabilizátora, a jeho dočasnému 

výpadku v takom prípade.  

 

5.4.2 Rozloženie súčiastok 

Aby sa využil čo najväčší potenciál ventilátora, je volene umiestnenie 

najzaťaženejších súčiastok čo sa týka výkonu v strede dosky, a nad nimi je 

umiestnený ventilátor. Čiastočne sa na odvode tepla z dosky podieľa aj rozlievaná 

meď, ktorá je na oboch stranách dosky. V strede dosky možno vidieť štyri diery na 

uchytenie ventilátora. Ventilátor ja napájaný priamo z akumulátorov cez konektor s 

označením X4. 

 

Obr. 15 Rozloženie súčiastok na doske 
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5.4.3 Voľba krokovania motorov 

Na doske sa nachádzajú 3 jumpre, pomocou ktorých možno nastavovať 

spôsob krakovania. Ide o jumpre s označením JP2,JP3 a JP3.  Návod ako ich 

používať je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tab. 7 Nastavovanie typu krokovania 

Označenie JP4 JP3 Krokovanie 

 Zapojený Zapojený 1/1 

 Zapojený Rozpojený 1/2  

 Rozpojený Zapojený 1/4  

 Rozpojený Rozpojený 1/8  

 

Jumperom JP2 nastavujeme prúd do motora, a to buď na 100% alebo na 65%. 

Zapojený je 65% a rozpojený 100%. V prípade zapojenia plného kroku(1/1), vzrastie 

zvyčajne prúd do motora a je nutne ho prepnúť na 65%. V našom prípade však tuto 

možnosť využívať nepotrebujeme.  

 

5.4.4 Napájanie dosky                                                                   

Doska je napájaná dvomi 12V akumulátormi, 

na dosku je od nich privedených +24V a +12V 

a GND. Zapojenie je naznačené na obrázku 18. 

Stabilizovane napätie 5 V za získava na výstupe 

stabilizátora 78T05, kde na vstup je privedených 

12V.  

      

             Obr. 16 Zapojenie batérii 
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5.4.5 Nabíjanie akumulátorov 

Na nabíjanie batérii sa predpokladá použitie stabilizovaného zdroja 

s prúdovým obmedzením, ktoré sa v skole ľahko dostupne. Je nevyhnutne aby bol 

spínač S1 vypnutý počas nabíjania z dôvodu ochrany súčiastok. Na napojenie 

externého zdroja slúži konektor SL2. Výhody použitie stabilizovaného zdroja 

spočívajú v jednoduchosti, nie je totiž treba ďalšej elektroniky a teda aj cena je 

nižšia. Nevýhody zase v potrebe mat takýto zdroj k dispozícii a mat o napájaní 

akumulátorov potrebne znalosti. 

 

5.5 NÁVRH PROGRAMU PRE MIKROPROCESOR 

Zoznámime sa s programom mikropočítača. Navrch prebiehal vo vývojovom 

prostredí programu WIZ-C Profesional [17] ktorý je na internete voľne dostupný, 

pričom vo neplatenej verzii je možné programovať maximálne 2000 slov, čo pre naše 

potreby v tejto fáze postačuje. 

 

5.5.1 Požiadavky na program 

Program musí splňovať iste zadanie aby mohol plniť iste požiadavky naň 

kladené. Tie sú nasledovne: 

 

• Inicializácia komunikácie  

• Kontrola komunikácie 

• Vysielanie riadiacich signálov pre KM 

• Možnosť meniť smer jazdy 

• Možnosť presne určiť počet krokov jazdy 

• Možnosť voľnej jazdy až do príkazu STOP 
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5.5.2 Vývojový diagram 

 

Obr. 17 Vývojový diagram programu 
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5.5.3 Popis programu 

Nasleduje vlastný popis programu pre mikropočítač PIC16F628A, 

vysvetlenie čo ktorá funkcia vykonáva a popis komunikácie.  

 
Deklarácia a popis funkcii 
 
• void SendChar( char send);  

Slúži na poslanie jedného znaky typu char.  

• void SendCommand( char *command, char length); 

V argumente predávame reťazec znakov, ktoré chceme poslať a počet znakov. 

• void UserInterrupt(); 

Obslúženie prerušenia. 

• void UserInitialise(); 

Inicializácia programu, nastavenie registrov a počiatočných výstupov. Povolenie 

prerušenia, nastavenie priority prerušení. 

• void UserLoop();  

Hlavná slučka,  neobsahuje žiadne príkazy. 

 

Nastavenie komunikácie 

Tab. 8 Nastavenie komunikácie 

Rýchlosť prenosu  9600 [Bd] 

Dátové bity 8 

Parita Žiadna 

Stop bity 1 

Riadenie toku Žiadne 
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Používanie programu 

Pomocou príkazov ktoré sú posielane mikropočítaču, je možné zvoliť smer 

jazdy, počet krokov, ale zastaviť motory. Veľkosť sprav je 8 bitov, teda jeden znak 

typu char. Jeden príkaz tvoria dva znaky. Prvý ASCII znak udáva smer jazdy, 

pripadne zastavenie jazdy. Druhy znak tvory číslo reprezentujúce počet krokov, ktoré 

majú motory vykonať.  

Tab. 9 Tabuľka príkazov pre mikropočítač 

Význam ASCII znak 

Dopredu (Forward) “F“ 

Dozadu (Back) “B“ 

Vľavo (Left) “L “ 

Vpravo (Right) “R“ 

Zastav (Stop) “S“ 

Kontrola “+“ 

 

V prípade ak pošleme druhy znak príkazu(počet krokov) číslo 0, nastaví sa 

voľná jazda (freeride), a motory idú pokiaľ nedostanú príkaz na zastavenie. V inom  

prípade číslo určuje počet krokov. 

Program priebežné vysiela počet krokov, ktoré motory vykonali. Kontrolne 

vždy po 10 krokoch a na konci jazdy počet krokov od posledného odoslania. Súčet 

vyslaných čísel udáva celkový počet krokov. 
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6. ZÁVER 

V úvode tejto práce ma možnosť čitateľ sa oboznámiť s problematikou 

súvisiacou s mobilnými robotmi. Je uvedené hlavné delenie robotov podľa rôznych 

faktorov. Uvedené sú tiež rôzne typy pohonov a stručne popísané výhody a 

nevýhody krokových a jednosmerných motorov.   

Ďalej sú rozobraté možnosti pre konštrukciu, dôvody ktoré viedli ku 

konečnému riešeniu. Konštrukcia ja nakoniec zhotovená s hliníkových profilov a 

vyplnená  plexisklom. Použité sú 12 V akumulátory a kapacitou 9 Ah, pri ich výbere 

zohrávala úlohu hlavne pomer hmotnosť/cena.  

Boli vybrane, namontovane a odskúšané krokové motory s označením SX23-

1020  od firmy MICROCON.  

Na riadenie týchto motorov bol navrhnutý integrovaný obvod TA8435H z 

dôvodu možnosti zmeny krokovania. Je navrhnutá a vyrobená doska riadiacej 

elektroniky, ktorej hlavnými súčasťami sú mikroprocesor PIC16F628A, prevodník 

USB/UART FT232BM, a už spomínané obvody TA8435H. Zároveň bol navrhnutý 

program pre mikropočítač, pomocou ktorého možno jednoduchými príkazmi ovládať 

krokové motoru, voliť smer a vzdialenosť.  

Všetky časti zadania boli prakticky realizovane a otestovane. Fotografie 

konštrukcie a vyrobenej dosky spolu z navrhnutou schémou riadenia možno nájsť v 

prílohách.  

Možným pokračovaním prace do budúcnosti by mohla byt napríklad celková 

zmena koncepcie s použitím DC motorov s prevodovkou a enkodérom s podobným 

výkonom ako krokové motory a porovnať dosiahnuté výsledky s jednotlivými typmi 

motorov.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

Skratka/Symbol Popis 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

– Asynchrónne sériové rozhranie 

USB Universal Serial Bus – Univerzálna sériová 

zbernica 

RISC Reduced Instruction Set Computer – počítač s 

redukovanou inštrukčnou sadou 

CISC Complex Instruction Set Computer –počítač s 

kompletnou inštrukčnou sadou 

MIPS Million Instructions Per Second – milión 

inštrukcii za sekundu 

RAM Random-Access Memory – pamäť 

s náhodným prístupom 

EEPROM Electronically Erasable Programmable Read-

Only Memory – elektricky zmazateľná pamäť 

typu  ROM/RAM 

CPU Central Processing Unit – centrálna pamäťová 

jednotka, procesor 

KM Krokový motor 

PWM Pulse Width Modulation – pulzná šírková 

modulácia 
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Príloha 1  -  Schéma navrhnutej elektroniky 

 



 

 

Príloha 2  -  Doska plošných spojov 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha 3 – Fotografia DPS  

  

 

 

 



 

 

Príloha 4 – Zoznam súčiastok 

Hodnota Označenie Puzdro 

22p C1,C2 C1206 

1uF C3,C4,C6,C7,C17 153CLV-0505 

3300pF C5,C5 C1206 

10uF C9 153CLV-0505 

27p C10,C11 C1206 

100n C12,C13,C14,C15,C16 C1206 

BYV27 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 SOD57-10 

 F1 TE5 

16F628AP IC1 DIL18 

7805T IC2 TO220H 

TA8435H IC3,IC4 HZIP25-P-1.27 

FT232BM IC5 QFP-32 

 JP1,JP2,JP3,JP4 JP1 

Ferrite bead L1 0207/15 

 LED1,LED2 1206 

20MHz Q1 HC49/S 

6MHz Q2 HC49/S 

2k R1,R13 R1207 

0,8/2W R3,R4,R7,R8 0207/10 

4k30 R4,R5,R6 R1206 

27R R9,R10 R1206 

 S1 9070-2W 

 SL1 03P   

 SL2 02P   

 SV1 MA03-2 

PTR1PAD1-17 TP3, TP6 P1-17 

C-GRID-04-70543 X1,X2 70543-04 

USB-B-S X3 USB-B-SMT 

C-GRID-02-70543 X4 70543-02 

 

 

 



 

 

Príloha 5 – Fotografia konštrukcie 

 

 

 


