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ABSTRAKT 

Cílem této práce je vytvoření modelu Turtlebota a jeho následné otestování v prostředí 

Gazebo. Práce představuje sérii algoritmů, které simulují pohyb robota a jeho orientaci 

ve zvoleném prostoru. Vytvořené řešení poskytuje robotu, na základě dat ze senzoru, 

schopnost vytvoření bezkolizního kurzu. Přínosem této práce je přiblížení frameworku 

ROS a pochopení jeho zákonitostí.  

ABSTRACT 

The aim of this work is to create a model of Turtlebot and to test it in the Gazebo 

environment. The paper presents a series of algorithms that simulate the movement of the 

robot and its ways of orientation in a selected space. The created solution provides the 

robot with the ability to create a collision-free course based on the sensor data. The benefit 

of this work is to introduce the ROS framework and bring an undestandment of its 

features. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době stále více převládá důraz na softwarovou stránku vývoje než na tu 

hardwarovou. Onen fakt se projevuje nejen na tom, že je často samotný ovládací program 

srovnatelně tak drahý jako výrobek. Fyzický vývoj je dále limitován faktory vycházející 

z jeho podstaty, ať už časovou náročností, výrobou prototypů a vychytávání jednotlivých 

chyb či provádění dalších úprav konstrukčního charakteru na základě už existujícího 

výrobku. Dále vyžaduje zkušenosti konstruktérů s podobným typem mechanismu, 

případné zaučování je téměř vždy nutné pro nově příchozí. 

 Výhod softwarové části vývoje je nespočet. Podporuje týmovou práci díky 

jednoduchosti sdílení dat mezi jednotlivými programátory. Problematika ovládání je tedy 

rozdělena na několik segmentů, z nichž každý může být stavěn jednotlivě. Program je 

dále možné odzkoušet ještě před vytvořením finálního produktu, za předpokladu 

vyjasnění si systému ovládání v předstihu. V praxi proto velmi často vývoj jak 

softwarové, tak hardwarové části probíhá současně pro maximálně efektivní využití času. 

 Pokud budeme dále mluvit pouze o prostředí pro vytváření nových robotů, 

musíme si hned na začátku vymezit několik mantinelů. Za prvé je třeba rozlišit, zda 

vytváříme zcela nový robot nebo budeme chtít stavět na již existujícím. Dále je třeba 

rozmyslet, zda jej budeme chtít implementovat do nějakého nadřazeného systému či bude 

onen robot samostatnou jednotkou. V nedávné době se také dostaly do popředí takzvané 

kolaborativní roboty, které uvolňují normami velmi úzce svázané předpisy pro 

bezpečnost práce robotů směrem k člověku. 

 Přistupme tedy k samotné volbě prostředí, v němž budeme robota programovat. 

V našem případě se jedná o unikátního samostatného kolaborativního robota, schopného 

se volně pohybovat ve zvoleném prostředí. Bude tedy třeba vyřešit mechanismus pohybu, 

způsob skenování a vyhodnocování okolí robota a napsat dostatečně kompaktní 

algoritmus pohybu, který na základě vstupních parametrů ze skenerů bude schopen 

navádět robota po bezkolizních drahách v předem zvoleném prostředí. 

 Na základě výše zmíněných parametrů bylo zvoleno softwarové prostředí Robot 

Operating System (dále jen ROS). Toto prostředí je vhodné pro řízení robotů právě na oné 

segmentové úrovni, kdy se jednotlivé vstupy a výstupy postupně propojují a vytváří se 

tak algoritmus dostatečný pro ovládání robota. ROS je také přímo určený pro 

kolaborativní roboty. Navíc se jedná o relativně populární vývojové prostředí, velmi 

dobře udržované samotnou komunitou. Neustále dochází k vývoji a nečeká se, že by onen 

softwarový rámec v blízké budoucnosti zmizel, spíše je dále na vzestupu. ROS se skládá 

z nespočtu knihoven a nástrojů, které dále ulehčují tvorbu jednotlivých ovládacích 

softwarů, neboť často obsahují řešení svízelných programátorských oříšků. Obrovskou 

výhodou je také fakt, že software je na bázi open-source, tudíž je ke stažení zdarma 

a poplatky nejsou vyžadovány ani později při specializaci či robustnosti již vytvořeného 

softwaru. Prostředí je tedy zvoleno, dále přistoupíme k modelu Turtlebota. 
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 Turtlebot je levná osobní sada na stavbu robota vytvořena firmou Willow Garage 

v listopadu 2010. Skládá se z mobilní základny, 2D nebo 3D senzorů vzdálenosti, 

výpočetní jednotky a montážní sady. Ať už si jej poskládáme sami, či je nám smontovaný 

dovezen, slouží jako výborný učební pomocník. Po malých krůčcích je uživatel schopen 

jej nejen rozpohybovat, nýbrž nechat jej plnit první elementární úkoly.  

 Mnou vytvořený model Turtlebota je právě inspirován onou jednoduchostí 

se zajištěním maximální možné funkčnosti. Do úvahy vstupuje rovněž cena, která 

se projevuje na několika rozhodnutích právě při inicializaci funkcí mého modelu. Jako 

základnu volím dvě kolečka hnané, určené k pohybu robota, doplněny o jedno kolečko 

výrazně menší, zaručující stabilitu celé konstrukce. Jako senzor umožňující robotovi 

snímat své prostředí volím sto osmdesáti stupňový laserový senzor, jelikož je levnější než 

tři sta šedesáti stupňový, přičemž dokáže zaručit kýžená data potřebná pro přesné 

ovládání robota. 

 Při úvahách o demonstrativní úloze jsem upřednostnil primární funkci onoho 

robota, tj. schopnost dostat se z bodu A do bodu B, a to primárně uvnitř domu. 

Z programátorského hlediska se jedná o řádně probádané téma. Existuje nepřeberné 

množství jednotlivých algoritmů snažící se optimalizovat trajektorii, aby robot jel co 

možná nejlepší cestou. Několik těchto principů a algoritmů jsem zohlednil a navrhnul 

programy, pomocí kterých je robot schopen překonat definovanou vzdálenost, se 

zohledněním slabin a chyb jednotlivých přístupů. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 ROS Framework: Motivace 

Na úvod si musíme zodpovědět tu nejdůležitější otázku: Proč volit softwarové prostředí 

ROS? [1] 

1. Spousta nástrojů: ROS je plný knihoven a nástrojů pro debuggování, vizualizaci 

a celkovou simulaci. Zmíněné nástroje, například Gazebo nebo RViz, jsou 

výbornými zástupci velké množiny open-source programů přímo poskytnutých 

v rámci ROS. 

 

2. Podpora špičkových senzorů a regulátorů: ROS je vybaven ovladači zařízení 

a balíčky interface množství různých senzorů a ovladačů užívaných v robotice. 

Ze skupiny senzorů lze vypíchnout Velodyne-LIDAR, Laserové skenery a Kinect. 

Mluvíme-li o ovladačích, dá se zmínit DYNAMIXEL serva. 

 

3. Využívání řady platforem: Systém přenosu zpráv v rámci ROS umožňuje 

komunikaci mezi různými nody. Tyto nody můžou být naprogramovány 

v libovolném jazyce mající ROS client libraries. Můžeme tedy psát výpočtově 

náročné nody v jazyce C nebo C++ a standartní nody v Pythonu nebo Javě. 

Zmíněná flexibilita není u podobných prostředí obvyklá. 

 

4. Modulárnost: Jeden z problémů standartně se objevujících u samostatných 

robotických aplikací spočívá v zastavení celého robota pokud jedno z vláken main 

kódu spadne. V ROSu ovšem píšeme samostatné nody pro všechny procesy, 

tudíž pokud jeden z nodů spadne, systém může dále fungovat.  

 

5. Souběžné nakládání s daty: Vyhodnocování hardwarových výstupů dvěma a více 

procesy může být oříšek. ROS ovšem umožňuje přístup k jednotlivým zařízením 

pomocí ROS topic z ROS driverů. Velké množství nodů pak může odebírat data 

z ROS driveru a každý node pak vede ke svému procesu. Tento přístup celkově 

zjednodušuje systém propojení softwaru s hardwarem, hlavně se ovšem podobná 

struktura výrazně jednodušeji debugguje. 

 

6. Aktivní komunita: Krom rostoucího počtu jednotlivých vývojářů po celém světě 

je navíc možné užít webu věnovaného otázkám uživatelů prostředí ROS. Jedna 

z myšlenek zmíněného prostředí je pak založena na vzájemném sdílení kódu a 

jeho následném vylepšování. 
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2.2 ROS Framework: Výstavba systému 

 

2.2.1 Systém složek a souborů 

 

ROS by se dal popsat jako meta-operační systém, jelikož nenabízí pouze nástroje 

a knihovny, nýbrž také některé funkce vlastní operačním systémům, například package 

management. Samotné soubory jsou taktéž řazeny v předem definované hierarchii: 

 

Obr. 1: Vnitřní struktura ROSu [1] 

 

Důvodem použití tohoto stromového systému je na jedné straně centralizace výstavby 

jednotlivých projektů, zatímco na straně druhé poskytnutí dostatečné flexibility pro 

decentralizaci jednotlivých propojení uvnitř packages. Seznámit se s uvedeným 

schématem je nutný základ pro všechny nové developery. Ona podobnost s operačními 

systémy však poskytuje dostatečně dobrý intuitivní vhled do problematiky i pro nováčky. 

Přikročme k vysvětlení jednotlivých instancí: 

 

• Packages: Dále nedělitelné základní kameny ROS softwaru. Obsahují jeden nebo 

hned několik ROS programů (nodes), knihoven a dalších komponent, které jsou 

svázány uvnitř package. Pokud budeme psát vlastní program, prvním krokem je 

právě vytvoření nového package. Typicky se pro to využívá tzv. Catkin 

workspace. 
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• Package manifest: Povinný soubor uvnitř každého package, obsahující 

informace o autorovi, licenci, závislostech a dalších parametrech právě 

zkoumaného package. 

 

• Metapackages: Volné skupiny packages s větší či menší mírou propojení. Jedná 

se spíše o jakési virtuální škatulkovaní, opět pro kategorizování buildu a celkové 

zvýšení přehlednosti struktury. 

 

• Messages: Pojem message je ve frameworku ROS definován jako informace, 

která je vyslána z jednoho procesu do druhého. Koncovka těchto message souborů 

je .msg. 

 

• Services: Service je druh interakce požadavek-odpověď vyskytující se mezi 

některými procesy. Typicky se v praxi setkáme s využíváním services pokud 

potřebujeme real-time vyhodnocování, například u pohonu či vyhodnocování dat 

ze senzorů. 

  

2.2.2 Package jako stavební kámen 

 

Jak již bylo zmíněno, všechen software v prostředí ROS je soustředěn do packages. Ty 

kromě povinného obsahu dále zahrnuje libraries, konfigurační soubory, software třetích 

stran a hlavně ROS nodes. Důraz se klade na jednoduchost, přičemž záleží na samotném 

programátorovi, do kolika packages je ochoten svůj program rozdělit. 

 Package je samozřejmě možné postavit „od ruky“, v praxi se však využívá 

prostředím nabízené nástroje, typicky catkin_create_pkg. S využitím onoho nástroje tedy 

vytváříme složku podřízenou Catkin_ws (zmíněný Catkin workspace), která zahrnuje 

soubor package.xml a povinný soubor CMakeLists.txt, obsahující příkazy ke kompilaci. 

 Při programování jednotlivých stavebních kamenů se hned na začátku musíme 

rozhodnout, zda budeme využívat Python nebo C++ library. Obecně jsou tyto možnosti 

zaměnitelné a nemění nijak závažně funkčnost celého programu, doporučuje se však pro 

dodržení jakési programátorské etiky, aby systém nekombinoval tyto možnosti. 

V současnosti se do srdcí nových programátorů stále více dostává Python. Podobně je 

tomu i ve frameworku ROS, kde užití C++ pomalu ustupuje právě ve prospěch druhého 

jmenovaného. Je nutné dodat, že oba jazyky mají své silné a slabé stránky. 

 Jedna věc je nějaký package vytvořit, to ovšem samo o sobě nestačí. Jednotlivé 

balíky potřebují svůj workspace, ve kterém jsou propojeny a vzájemně provázány. 

Ve Frameworku ROS se používá již zmiňovaný Catkin_ws jako společné prostředí pro 

package. Pro stavbu package v tomto pracovním prostoru využíváme příkaz catkin_make. 

 Pro oživení a osvojení si některých nabytých znalostí se na další straně nachází 

příklad jednoduchého package, který můžeme rozebrat. 
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Obr. 2: příklad jednoduchého package [2] 

 

 Jak název custom_robot_msgs napovídá, jedná se o package mající na starost 

rozšířit paletu podporovaných typů messages ze skupiny spravované v ROS Toolbox, což 

je prostředí propojující Matlab a ROS. Ve zjednodušeném schématu pak vidíme pouze 

stěžejní části package, které mají svůj úkol, uvnitř balíčku se však opět nachází 

CMakeLists.txt, uvnitř samotného package.xml pak Package manifest. Balík dále 

obsahuje jeden message soubor a jeden service. RobotTopic.msg má za úkol definovat 

nové podporované message typy. RobotService.srv ošetřuje asynchronní chod ROS 

softwaru a opět dává jako možnost zadefinovat si nepodporované services. Package.xml 

pak obsahuje dependencies, neboli parametry onoho balíku. Právě do dependencies ze 

píše buďto roscpp nebo rospy, tedy zda package využívá C++ nebo Python. 

 

2.2.3 Interní logika systému 

 

Výpočetní diagram je P2P síť ROS procesů dohromady vyhodnocující data. Základní 

části této množiny jsou nodes, Master, parameter server, messages, topics, services 

a bags. Poďme se s každým z nich seznámit, abychom získali vhled do zákulisí výpočtové 

stránky věci. 

 

 

Obr. 3: Struktura výpočtové části ROS [3] 
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Nodes: Procesy konající výpočet. Díky zásadám ROSu je možné výpočetní úkony 

rozepsat do nodes a tím získat kontrolu nad jednotlivými částmi systému. Platí, že systém 

ovládající robota se skládá z několika spolupracujících nodes. V mém příkladě využívám 

jeden node na vyhodnocování dat z laser senzoru, další na ovládání motorů robota. 

Samostatný node má za úkol plánování trasy na základě algoritmu. Obecně se node píše 

za pomocí knihovny roscpp nebo rospy, tedy v jazyku C++ nebo v Pythonu. 

 

Master: Prostředník pro celý systém. Obsahuje seznam jmen a odkazy na všechny ostatní 

nodes. Skrz ROS Master jsou schopny jednotlivé nodes najít ostatní, vyměňovat si zprávy 

nebo vyvolávat services. Jedná se o jediný člen, který drží aktualizovaný seznam 

jedoucích nodes. Právě proto, aby každý node byl co nejjednodušší, má každý přístup 

pouze na kontaktovaní Mastera. Ten po obdržení požadavků propojí jednotlivé nodes 

a umožní jim komunikaci 

 

 

Obr. 4: Komunikace nodes skrz Master [4] 

 

Parameter server: Umožňuje, aby data byla shromážděna pomocí klíče na jednom 

místě. Používá se jako skladiště proměnných pro jednotlivé nodes, které infomace 

zapisují, čtou i modifikují. Není zamýšlen jako vysokovýkonný, používá se spíš pro 

statická, ne-binární data jako jsou parametry konfigurace. Jedná se o součást ROS Master. 

 

Messages: ROS nodes zapisují nebo čtou data různých typů. Tyto typy jsou definovány 

pomocí zjednodušeného message popisujícího jazyka nazývajícího se ROS messages. 

Popis těchto typů ulehčuje dalším nástrojům automatické generování zdrojového kódu 

konkrétní message v několika cílových jazycích. Obecně je message jednoduchá datová 

struktura skládající se z typových fields (polí). Standartní typy, jako například: integer, 

floating point, boolean, …, jsou zpracovávány jako vektory. Výše uvedený příklad 

(Obr. 2) demonstroval způsob přidání dalších neobvyklých typů message. Nodes mezi 

sebou komunikují pomocí publikování messages do topics.  
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Topics: Zjednodušeně se jedná o pojmenované „autobusy“ skrz něž si nodes vyměňují 

informace. Díky tomuto mezičlenu jednotlivé nodes opět pouze kontaktují Mastera, který 

jim prozradí jméno „autobusu“ a informaci, zda mají data číst nebo zapisovat. Topics jsou 

zamýšlené pro velký proud informací, pokud bychom potřebovali krokový chod, 

ve smyslu požadavek-odpověď, pak musíme využít services. 

 

 

Obr. 5: způsob sdílení informací [5] 

 

Na uvedeném příkladu vidíme vlevo node /teleop_turtle, který snímá stisk tlačítek 

na klávesnici. Jelikož se jedná o node, rovnou vypočítává rychlost na základě délky 

stlačení. Informaci o kinetice pohybu pak jako topic /turtle1/command_velocity nejprve 

registruje v Masteru, následně koná publish a vysílá tak náš pojmenovaný „autobus“. 

Node /turtlesim čeká, než mu Master potvrdí, že existuje topic/turtle1/command_velocity. 

Jakmile se tak stane, započne subscribe těchto dat a na jejich základě vykreslování 

simulace. Node /rosout má za úkol ukončení simulace, čeká tedy na potvrzení od Master, 

že existuje topic /rosout, který má vyslat příkaz k ukončení. Každý topic může mít 

libovolné množství publishers i subscribers, v našem příkladě do topic /rosout mají 

publish dva různé nodes. 

 

Services: Důvod druhotného zařazení tohoto pojmu je prostý, jedná se o průnik množiny 

Složek a souborů s množinou Interní logiky. Services si tedy sami musíme napsat jako 

samostatné soubory uvnitř package. Vzhledem k nyní již známému principu fungování 

komunikace mezi nody je jasné, že anonymní čtení i zápis dat do jakýchsi pojmenovaných 

„autobusů“ může působit obtíže při požadavek-odpověď operacích. Důvodem je fakt, že 

nemáme žádnou vazbu mezi nodem data zapisující a jiným, který data vyhodnocuje. 

Zákonitě tedy dochází k asynchronnímu chodu na sebe navazujících nodů. Pro zaručení 

synchronní práce se tedy využívá services. které fungují na principu páru messages. Data 

se posílají pomocí jedné message, která je přímo spárovaná s další, která předá zprávu 

node vyžadující ona data. Tímto se dosáhne synchronního chodu obou nodes. Service 

soubory lze odlišit pomocí koncovky .srv.  
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Bags: Formát souborů archivující message data. Často se stává, že naměřená či vypočtená 

data je třeba analyzovat, vykreslovat a zpětně vyhodnocovat. Všechno tohle umožňují 

soubory s koncovkou .bag. Principiálně se nejedná o nic jiného, než že bag je další 

subscriber nějakého topic (pojmenovaného „autobusu“), jehož data chceme archivovat. 

Zálohuje se jednak typ a jednak obsah message. Dále je však možné zapisovat i čas či 

další charakteristiky tekoucích dat. V praxi se často využívá podobných struktur 

k celkovému zálohování chování systému. Navíc je možné data z bags zpětně přehrát do 

příslušných topics, a tím simulovat sběr těchto dat, což lze použít například při ladění 

programu. Nemusíme tedy několikrát spouštět tu samou, často výpočtově náročnou, 

simulaci. Vystačíme si s archivovanými daty. 

2.3 ROS Framework: Turtlebot 

Turtlebot je levná osobní sada na stavbu robota vytvořen firmou Willow Garage 

v listopadu 2010. Skládá se z mobilní základny, 2D nebo 3D senzorů vzdálenosti, 

výpočetní jednotky a montážní sady. Turtlebot je navržen s důrazem na cenu, 

jednoduchost sestavení a smontování za využití standartních dílů. S jeho pomocí můžou 

uživatelé projíždět a mapovat prostředí, to vše s dostatkem výkonu pro vytváření 

vlastních aplikací. 

 Užitím standartních Turtlebot komponent je možné rozběhnout Simultánní 

lokalizaci a mapování (SLAM) algoritmy k tvorbě mapy, přičemž může být robot ovládán 

počítačem nebo telefonem používajícím Android. Turtlebot je rovněž schopen držet se u 

nohy lidí pohybujících se po místnosti. Dokoupitelné doplňky jsou například robotická 

ruka, kterou lze připevnit na robota. [6] 

 V současnosti se vyrábí již třetí řada (Turtlebot 3), první řada však již není 

k zakoupení od výrobce. Druhá řada se skládá z YUJIN Kobuki základny, Kinect 

senzoru, 2200 mAh baterie, Asus 1215N laptopu a hardware montážní sady spojující vše 

dohromady a nabízející montáž přídavných senzorů. Sestavení je možné s pouhým 

imbusovým klíčem, zahrnutým uvnitř balení. Balení dále obsahuje rychlonabíjecí 

dokovací stanici, ke které je robot schopen sám se napojit. [7] 

 Třetí řada, vyvíjena za spolupráce s firmami ROBOTIS a Open Source Robotics 

Foundation, je nejmenší a nejlevnější model. Dostupný je ve dvou provedeních: 

TurtleBot3 Burger a TurtleBot3 Waffle. Každý obsahuje jinou výbavu, shodují se však 

v laserovém senzoru vzdálenosti a Lithiové polymerové baterii. 
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Obr. 6: Rodina robotů Turtlebot 3 [8] 

 

 

 

 

Obr. 7: Smontovaná základní sada Turtlebot 2 [9] 
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3 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Pro práci s frameworkem Robot operating system je nutno nainstalovat veškeré jeho 

komponenty. Systémovým požadavkem instalace je pak operační systém Linux Ubuntu. 

Z důvodu ne příliš silného hardware, který mi můj notebook poskytuje, by práce 

s virtuálním počítačem, na němž by bylo Ubuntu, způsobovala problémy. Nalezl jsem 

tedy alternativní způsob práce v ROS, a to za pomoci ROS Development studia, 

poskytnutého společností The Contruct. 

ROS Development studio nabízí práci v ROS na externím virtuálním počítači, 

obsahuje tak veškeré komponenty ROSu, spolu s většinou jeho nástrojů, již v základní 

verzi. Basic balíček je zdarma a zahrnuje osm hodin práce denně, 8 GB RAM a ROS 

Kinetic nebo Melodic. Osobně jsem zvolil verzi Kinetic spolu se simulátorem Gazebo 7. 

Jedná o dlouhodobě podporovanou řadu, vše potřebné tak již má vybudováno, na rozdíl 

od verze Melodic. Velkou výhodou je rovněž výborné uživatelské rozhraní, které 

připomíná systém Windows, přičemž však obsahuje zásadní komponenty jako terminál. 

Veškeré spouštění ROS simulací a programů se vykonává právě tam. 

Na počátku všech úvah o samotném řízení robota je třeba vytvořit jeho model, 

který bude v následujících simulacích konat námi zadané úlohy. Samotných postupů pro 

modelování robota je nespočet, osobně jsem zvolil jeho definici pomocí Unified Robot 

Description Format (URDF). Jedná se o XML formát pro reprezentaci modelu robota. 

Modelování se tedy neodehrává v grafickém editoru, nýbrž je vše definováno 

v takzvaném .xacro souboru. Název xacro pochází ze spojení slov XML macro, neboli 

xml struktura doplněná o použití macro funkcí, které výrazně redukují nutnost opakování 

kódu a umožňují lepší orientaci v něm.  

Při volbě tohoto způsobu modelování musíme vědět, jak onen jednotný formát pro 

popis robotů vypadá a jaké má zákonitosti. Veškeré komponenty, které robot obsahuje, 

se souhrnně nazývají Links. Pokud chceme spojit dva různé Links, je nutné použít tzv. 

Joint, neboli propojení těchto dvou komponent. Joint rovněž rozlišuje Parent a Child. 

  

 

 

Obr. 8: Schéma rozložení v URDF 
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Po vzoru opravdového Turtlebota volím podstavu se dvěma koly hnanými 

a jedním menším stabilizačním. Jelikož ono stabilizační kolo nebude plnit jinou než 

existenční funkci, můžeme jej zahrnout rovnou do bloku kódu popisující základnu. 

Schéma tohoto rozložení modelovaného v URDF tedy vidíme na Obr. 8. 

Rozvaha je za námi, přistupme tedy k samotné realizaci řešení. Ze všeho nejdřív 

musíme vytvořit package uvnitř simulation workspace, který bude mít na starosti 

vykreslení modelu robota. Příkaz catkin_create_pkg se k tomuto úkonu přímo nabízí.[10] 

Dále musíme uvést, na čem bude package závislý, a to na URDF. Uvnitř package 

vytvoříme pro zpřehlednění složku urdf, kde založíme soubor s koncovkou .xacro. Tento 

soubor je právě textovou reprezentací vlastností robota, jak vzhledových, tak 

dynamických. S využitím funkcí macro pro popis jak levého, tak pravého kola, pouze 

s upravenými vlastnostmi, zpřehledníme kód a zredukujeme jeho opakování. Všechna 

macros je nutné uvést do vlastního souboru macros.xacro a zazdrojovat tento soubor 

v originálním .xacro souboru. [11] 

ROS má zabudovány hned dva simulátory, a to Robot Visualizer (RViz) a Gazebo. 

Každý z těchto simulátorů pracuje samostatně, je tedy nutné v našem popisném .xacro 

souboru definovat materiály i barvy pro oba tyto simulátory zvlášť. Abychom byli 

schopni spustit náš model v grafickém nástroji RViz, je nutné nejprve vytvořit spouštěcí 

soubor rviz.launch. Tento soubor později zavoláme v terminálu a tím spustíme simulaci.  

Jakmile jsme připraveni otestovat funkčnost našeho popisu pomocí URDF, prvně 

musíme zkompilovat celý náš vytvořený package, a to tím že s pomocí terminálu 

ve složce simulation_ws, což je umístění našeho package, zavoláme funkci catkin_make. 

Zanedlouho jsme připraveni poprvé se podívat na náš výtvor příkazem roslaunch 

packagename rviz.launch. V terminálu se nám vytvořil roscore, byl definován Master 

a rozjel se spouštěcí algoritmus. Abychom viděli robota, je třeba spustit právě RViz, který 

opět funguje jako jiná sdílená plocha. Náš robot tedy vypadá takto: 

 

  
Obr. 9: Vizualizace za pomoci RViz 
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Podobně jako materiál musel být zvlášť definován pro Gazebo a Rviz, stejně je tomu i u 

spouštěcího softwaru. Abychom tedy otestovali vzhled a funkce robota, je třeba založit další 

soubor, v mém případě spawn.launch. Jedná se o stejný typ souboru jako u spouštěče RViz, 

tentokrát však s jinou vnitřní strukturou. RViz je nástroj pro nahlížení na model a jeho rozebírání, 

kdežto Gazebo se specializuje na 3D prostory a chování robota v prostředí. Přibývá tedy nutnost 

definovat bod, na kterém se nám robot objeví. Pomocí jednoduché simulace si lze ověřit, že na 

základě stlačení kláves je model schopen se v definovaném světě pohybovat. Tuto službu 

zajišťuje jednoduchý modul, který má za úkol snímání klávesnice. 

Takto ošetřený model jistě nesplňuje požadavky zadané bakalářské práce, jelikož není 

schopen samostatného pohybu ani plánování. Abychom byli schopni nechat robota, na základě 

pohybového algoritmu, samostatně cestovat v naší simulaci, je nutné mu opatřit senzor. Po vzoru 

opravdového Turtlebota volím laserový senzor, neboť se u těchto robotů hojně využívá. Všímavý 

čtenář tak dostal odpověď na otázku, proč se na obr. 7 vyskytuje bílý válec. Jedná se o vizuální 

reprezentaci onoho laserového senzoru. Podobně jako u případu balančního kola je jeho definice 

připojena k bloku kódu popisující základnu. Jelikož se jedná o další samostatnou komponentu, 

musí být definován jako Link a také připojen k základně pomocí Joint. 

Vizuální stránku máme vyřešenou, zatím byl ovšem přidán pouze další Link ve tvaru 

válce. Aby tento bílý válec dokázal plnit úlohu senzoru, je třeba využít Gazebo plugin laserových 

senzorů a propojit jej právě s tímto Linkem. [12] Laser senzor, spolu s integrováním pluginu, je 

opět napsán v XML a vypadá takto:  

 

Obr. 10: Kód popisující chování senzoru 
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 Pro další postup je třeba seznámit se s fungováním našeho senzoru. Skenování probíhá 

v horizontální rovině dvacetkrát za vteřinu a vysláno je 720 paprsků, které se rozdělí v intervalu 

od −
𝜋

2
  do  

𝜋

2
 , tedy v rozsahu 180 stupňů. Maximální dosah senzoru je deset metrů. Komunikace 

v rámci ROS probíhá přes topic /m2wr/laser/scan, kam putují naměřená data ze simulovaného 

senzoru. 

 Aby bylo možné vyhodnotit data ze senzoru, je třeba vytvořit nový package, tentokrát už 

v Catkin_ws. Opět je použit v terminálu příkaz catkin_create_pkg se závislostmi rospy, std_msg, 

geometry_msg a sensor_msg. Uvnitř nového package je nutné vytvořit soubor reading_laser.py 

který bude číst data ze senzoru. Rozpětí 720 paprsků rozdělíme do pěti skupin, každá 

distribuovaná s 144 paprsky. Z každé skupiny se poté zaznamenává nejnižší hodnota paprsku, 

s tím že maximálně uvádíme 10 metrů, neboť se jedná o maximální rozlišovací schopnost laseru. 

Tím se zaručuje, že laser detekuje i zdánlivě nepatrné objekty, které jsou v šířce jednotek 

milimetrů, už z rozumné vzdálenosti. Taková data lze následně využít u automatického vyhýbání 

se objektům. 

 Dále tedy následuje nutnost vytvoření algoritmu, pomocí kterého bude robot schopen 

vyhnout se překážkám.[13] Založme nový soubor s názvem obstacle_avoidance.py, který bude 

volán jednotlivými pohybovými algoritmy při detekování překážek. Rovněž využijme 

předchozího dělení paprsků do skupin, jelikož tak dosáhneme dostatečné rozlišovací úrovně. 

Protože se algoritmus bude věnovat pozornost překážkám, které jsou vzdáleny jeden metr a blíže, 

oblast paprsků nejvíce vpravo a nejvíce vlevo nebude k bezpečnému manévrování robota třeba 

vyhodnocovat. Schéma tohoto řešení je naznačeno níže, viz obr.9. Pomocí tohoto zjednodušení 

se řízení redukuje k rozhodování na základě tří parametrů, a to v kolika ze tří předních oblastí se 

nachází kolonie bodů vzdálených méně než jeden metr. Vychází nám tedy struktura s osmi 

možnostmi, kterou jsem pokryl pomocí if/elseif logické podmínky. S takto ošetřeným programem 

pro vyhýbání se překážkám již nebrání nic samotnému vybudování jednotlivých pohybových 

algoritmů. 

 

                

Obr. 11: Schéma rozdělení oblastí laserového senzoru 
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 Jelikož je Turtlebot svou stavbou primárně interiérním robotem, je dle mého 

vhodné, aby byl vybaven vlastnostmi usnadňujícími pohyb v místnostech. Primárně zde 

mluvím o algoritmu následování zdí. Jistě není žádoucí, aby robot při pohybu v domě 

vždy volil nejpřímější cestu, čímž by všem „lezl“ do cesty. Implementujme proto tuto 

schopnost rovnou, abychom ji poté mohli volat v jednotlivých pohybových algoritmech. 

 Nejschůdněji se dle mého dá tato vlastnost zahrnout pomocí stavů. Pokud při svém 

pohybu z místa A do místa B robot nalezne zeď, což je v jeho interpretaci vektor bodů, 

která mu brání zachovat přímočarý pohyb, robot udržuje definovaný odstup od zdi, než 

dostane příležitost zahnout ve směru, který umožní opětovné přibližování se k cíli. 

Pomocí stavů jako Následuj cíl, Následuj zeď a Zkontroluj směřování tak můžeme 

definovat, jak se má v jednotlivých úsecích robot chovat. Pomocí následování zdi tak 

robot nebude křižovat místnost libovolně, nýbrž se oddělí od zdi až ve chvíli, kdy natočení 

robota přesáhne kritickou hodnotu vůči natočení k cíli. Tímto zajistíme spořádaný pohyb 

například v dlouhých chodbách. 

 Poslední nástroj, který je potřeba vybudovat, je algoritmus zajišťující skutečný 

přesun na zvolené místo. Pokud si zvolíme v našem simulovaném světě Gazebo nějaký 

bod, kam má robot za úkol dojet, ihned se spočítá ideální trajektorie se vstupními 

hodnotami polohy bodu a polohy robota. Na základě těchto dat se robot natočí směrem 

k cíli a volí přímou trajektorii, dokud svým senzorem v předem definované vzdálenosti  

neobjeví překážku. Pokud se tak stane, natočí se tím směrem, kterým bude rychlejší 

překážku objet. Jestliže nelze rozhodnout, kvůli omezení dat senzoru na jeden a půl metru, 

pak zvolí směr, kterým se méně vzdaluje od cíle. Při objíždění překážky se rovněž 

aktivuje algoritmus Následuj zeď, aby pohyby robota uvnitř místnosti byly kompaktnější. 

 

 
Obr. 12: Schéma zacyklování prvního algoritmu 
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V podstatě jsme tak již založili první možný algoritmus ovládání robota. Jedná se 

o jednoduchou strukturu využívající pouze možnosti Následuj cíl, Následuj zeď 

a Zkontroluj směřování doplněné o nově nabyté metody teoretického výpočtu trajektorie 

a ošetření volby směru následování zdi. Použijme tedy tuto základní strukturu jako 

porovnávací kód k dalším dvěma, které následují. 

 Druhý pohybový algoritmus je první reakcí na problém, který vyvstává z řešení 

číslo jedna. Jak se bude původní systém řízení robota chovat, pokud onen cílový bod bude 

od robota vzdálen několik zdí? Přičemž tyto zdi budou vzájemně propojeny tak, že se 

navzájem jednotlivé stěny překrývají. Pak dojde k nekonečnému objíždění těchto zdí 

a robot se nikdy nedostane do cílového bodu.  Příklad problémové konfigurace zdí viz 

obr. 12. Nabízí se zde hned několik řešení, která můžou onen cyklický problém vyřešit. 

Druhý algoritmus tak využívá velmi zjednodušeného mapovaní již projeté cesty. Aby 

nedocházelo k neustálému objíždění vnějšího obvodu, algoritmus při kontaktu 

s překážkou nepokračuje v navržené trajektorii, nýbrž jde do stavu Objížděj zeď. Robot 

tak kolem dokola projede celou překážku, přičemž v každém svém bodě neustále počítá 

absolutní vzdálenost od cíle. Při dojetí do bodu, ve kterém se inicioval stav objíždění, se 

stav mění na Následuj cíl, tentokrát se ovšem jako cíl bere bod, který byl během objíždění 

nejblíže skutečnému cíli. Robot tak opakuje svoji trajektorii, dokud nedosáhne pozice 

onoho nejbližšího projetého bodu, ze kterého poté nalezne nedaleký původní cíl. Jedná 

se tak o časově náročný algoritmus určený spíše pro speciální případy. 

 Rozumným kompromisem mezi oběma předešlými přístupy je pak třetí pohybový 

algoritmus. V podstatě se jedná o přístup číslo jedna doplněný o několik triků. Robot nově 

neustále vypočítává vzdálenost od původní teoretické trajektorie, místo toho, aby pokaždé 

vytvořil novou při změně stavu z Následuj zeď na Následuj cíl.  

 
 

Obr.13: Schéma trajektorie třetího algoritmu 
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 Jakmile tedy robot ukončí stav Následuj zeď tím, že překážku přestane detekovat, 

ze všeho nejdřív se vydá nejkratší cestou k prvně načrtnuté trajektorii. Tímto krokem si 

robot často prodlouží cestu, nevolí tedy optimální trajektorii z hlediska ujeté vzdálenosti. 

Co se ovšem týče spolehlivosti, jedná se o kompaktní a uspokojivé řešení dosažení cíle. 

Jednotlivé pohybové principy byly tedy definovány, nyní je na čase testování na skutečné 

úloze. 
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4 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Abychom byli schopni vyhodnotit funkčnost jednotlivých algoritmů, je nutné prvně 

vytvořit prostředí pro simulace. ROS nabízí dvě hlavní možnosti grafické vizualizace, 

a to RViz a Gazebo. RViz hodí spíše pro ověřování kinematiky, real-time sledování 

měřených dat a celkové vyhodnocování dat robota. Vhodnějším prostředím pro testování 

pohybu Turtlebota ve 3D prostoru je tedy Gazebo. V mém případě volím Gazebo 7, 

jelikož je kompatibilní s ROS verzí Kinetic. 

Veškeré pohybové algoritmy tak musíme obohatit o soubor s koncovkou .launch, 

který nám zajistí vytvoření robota na zadané souřadnici. Dále bude obsahovat souřadnice 

cíle pohybového algoritmu. Pokud bychom chtěli změnit souřadnice, jak inicializační, tak 

koncové, stačí v terminálu při spouštění softwaru připsat ony hodnoty jako argumenty. 

 

 
Obr.14: Příklad spuštění pohybového algoritmu s přepisem bodů 

 

 Přikročme k samotnému vytvoření světa. Existuje několik možností, jak onen svět 

modelovat. První, a asi nejjednodušší, možností je otevřít si úplně prázdný svět. V něm 

pak za pomoci vestavěných funkcí postupně přidávat objekty a udávat jejich pozice 

i s natočením. Gazebo nám pak průběžně ukládá všechny vložené objekty spolu 

s informacemi o onom světě do souboru s koncovkou .world. Tento soubor pak obsahuje 

všechny zákonitosti vytvořeného světa v textové formě. Druhou možností je tedy rovnou 

psát onen textový soubor. Nastavit se dají jak jednotlivé objekty, tak jejich kolize, 

gravitační zrychlení nebo třeba součinitel smykového tření podlahy. Osobně jsem zvolil 

druhou možnost, za pomocí jemných dokončovacích úprav v již zobrazeném prostředí. 

Jak už bylo zmíněno, TurtleBot je z konstrukce interiérním robotem. Zvolil jsem tedy 

svět, který simuluje jeho pohyb v jednotlivých chodbách. 
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 Podobně jako tomu bylo u jednotlivých pohybových algoritmů, i náš svět musí 

mít svůj vlastní .launch soubor, který budeme volat z terminálu. Konstrukce takového 

souboru je popsána na obrázku níže. 

 

  
Obr. 15: Startovací soubor našeho modelového světa 

 

 Jak je patrné, do samotného souboru je rovnou vložen příkaz pro vytvoření robota. 

Jedná se o volitelnou položku, osobně však preferuji robota generovat v našem světě 

rovnou, hlavně pak pro jednotlivé testování algoritmů. Pokud budeme chtít průchod 

robota inicializovat opakovaně, pak stačí jen samostatně zavolat .launch soubor s 

kýženým algoritmem. 

 Konečná podoba samotného světa je pak na následujícím obrázku. Startující 

poloha robota je v počátku souřadného systému a jeho úkolem je dostat se na polohu za 

druhý box, která se nachází v nejvzdálenějším koutě světa. Kromě úzkých uliček a 

několika zatáček se musí robot rovněž dostat přes dva boxy, které jsou modelují překážky 

standartně se vyskytující v chodbách a místnostech.  

 

 

 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

32 

 

 
Obr. 16: Rozložení testovacího světa 

 

 Nyní již máme nachystán jak model robota, tak jeho automatické hledání trasy. 

Jelikož jsme rovněž vytvořili svět, ve kterém se dá jeho vlastnosti otestovat, přistupme 

k samotné simulaci. Robota jsem inicioval v počátku a nechal jej vytvořit si vlastní 

trajektorii za pomoci prvního algoritmu. Jednotlivé polohy, do kterých se robot dostal, 

jsem nastříhal do jednoho pohledu, viz. obr. 17. 

 

 
Obr. 17: Trajektorie Turtlebota s využitím prvního pohybového algoritmu 

 

 Celkově se dráha zdá být blízká té ideální. Při objíždění jednotlivých ostrých 

přechodů robot výrazně zpomalil a otáčel se na místě, v tom se zdá že tkví slabina tohoto 

algoritmu. Některé překážky rovněž objížděl s malým rozestupem, tato funkce je však 

v kódu nastavitelná. Obecně je v obydlených místnostech dost často velmi složité hledání 

cesty, ať už se bavíme o nohách od stolů, židlí, o jednotlivých skříních či dalších jiných 

věcech nacházejících se ve snímané úrovni. Tato vlastnost by tedy potřebovala vyladit 

v závislosti na konkrétním prostředí, ve kterém by robot byl provozován. 
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Obr. 18: Trajektorie Turtlebota s využitím druhého pohybového algoritmu 

 

 Druhý algoritmus je od začátku zamýšlen jako doplněk toho prvního. Jeho 

primárním úkolem je tedy dostat se do míst, kam se první dostat nedokáže. Nepřekvapí 

proto, že při kontaktu s první zdí, která blokuje další pohyb, robot místo volby zatočení 

doprava a pokračování v nejkratší možné cestě raději zahne doleva a dostává se do stavu 

Objížděj zeď. Při objíždění kolem dokola nakonec objeví box umístěný uvnitř chodby. U 

této překážky detekuje, že není součástí zdi, ukončuje tedy svůj původní stav Objížděj 

zeď, na který navazuje příkaz vrátit se na bod, který se nacházel nejblíže cíli. Jelikož se 

robot právě v takovém bodě zastavil, otáčí se ke zdi umístěné na druhé straně, kde opět 

mění svůj stav a krouží kolem zdi. Přestože míjí bod jen o necelý metr, dále krouží kolem 

zdi, tentokrát až do bodu, kde započal zeď objíždět. Z něj pak jede trasou kolem zdi 

k bodu, který byl nejblíže cíli. Tímto algoritmem se nakonec dostává do cíle. 

 Celkově se jedná o časově velmi neefektivní způsob řízení. Přestože spolehlivost 

je velmi vysoká, často je dosažena za neúměrně vysokého zdržení. Tento algoritmus je 

tedy vhodný pro řízení buďto v konkrétních podmínkách či v konkrétním případě, určitě 

se nejedná o vhodný přístup při obecně zadané úloze. Jak již bylo zmíněno, při samotné 

inicializaci tohoto algoritmu byl kladen důraz na schopnost nalezení cesty ke složitě 

dosažitelným bodům, což se zde nakonec podařilo. 
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Obr. 19: Trajektorie Turtlebota s využitím třetího pohybového algoritmu 

 

 Třetí algoritmus, jak již bylo zmíněno výše, využívá principů prvního spolu 

s vylepšením v podobě neustálého sledování přímky, která je průsečnicí startovní a 

koncové polohy. V modelovém příkladu se tak Turtlebot choval dle očekávání, dokázal 

najít správnou cestu do kýženého cíle. K odlišení od první trajektorie se dá vypíchnout 

jeho důslednější následování zdi před druhou křižovatkou, jelikož ihned nezabočuje 

směrem k cíli, nýbrž se primárně snaží dostat na onu průsečnici startu a cíle. U konce 

rovněž použil delší oblouk, dokázal se tak vyhnout boxu s větší rezervou.  

 Pokud by byla nutnost výběru jednoho algoritmu, který bude obecně volán při 

zadání souřadnic cílového bodu, volil bych algoritmus číslo jedna. Jedná se sice o 

základní pohybový aparát, který ani nevyužívá paměť. Na druhou stranu však ve většině 

případů nalezne cíl a zároveň v drtivé většině případů volí trajektorii blížící se té 

ideální. V případě neschopnosti nalezení cíle bych poté využil algoritmus číslo tři, 

jelikož je podobně rychlý, avšak ještě více spolehlivý.  
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5 ZÁVĚR 

Při samotné inicializaci modelu Turtlebota byl zvolen postup definovaní jak tvaru, tak 

fyzikálních vlastností pomocí URDF, tedy Unified Robot Description Format. Jedná se 

o postup, kdy je vše ručně definováno pomocí řádků kódu, místo častého užití 

podpůrných vizualizačních programů. ROS Wiki nabízí hned několik postupů, podle 

kterých lze svůj model vystavět, přesto však se tento princip neobejde bez výrazného 

zjednodušování a celkové aproximace jak vizuální, tak fyzikální stránky věci. 

Robot byl dále vybaven funkčním modelem laserového senzoru, který je obvyklý 

pro roboty ovládané pomocí frameworku ROS. Tato adice byla klíčová k automatickému 

pohybu robota, jelikož se jedná o jeho jediný senzor. Snímá se sto osmdesát stupňů široký 

pás před robotem, na základě čehož jsou vystavěny základní pohybové principy. 

Samotné ovládaní robota je uskutečněno pomocí přepínání mezi jednotlivými 

stavy, jakými jsou: Následuj cíl, Následuj zeď a Zkontroluj směřování. Pouze tyto 

přístupy využívá první algoritmus, který je ovšem náchylný k zacyklení a nenalezení 

cesty. Důvodem je absence využití „paměti“, robot tedy neví, že už po několikáté projíždí 

tu samou množinu bodů, a tím že zvolená trajektorie nevede k dosažení cíle. Jedná se 

však o postup schopný v rámci jedné místnosti dostatečně dobře řídit pohyb robota. 

Druhý algoritmus pak místo důrazu na co nejrychlejší průjezd upřednostňuje 

zjednodušené mapování terénu, pomocí kterého identifikuje body blízké cíli, do kterých 

je schopen se opětovně dostat a postupně se tak přibližovat. Tento algoritmus je naopak 

vhodný pro extrémně složité prostředí, ve kterém je pohyb komplikován spoustou 

jednotlivých objektů.  

Z hlediska praktické využitelnosti je nejzajímavějším řešením algoritmus číslo tři. 

Ten spojuje pozitiva obou přístupů, tedy jak plánování nejkratší cesty, tak využívání 

„paměti“. Princip fungování je zobrazen na obr. 13. Robot tedy primárně následuje cestu 

navrženou při zadání úkolu dostat se z bodu A do bodu B. Jakmile se střetne s překážkou, 

přepne se robot do stavu Následuj zeď a začne ji tak objíždět. Ve chvíli, kdy přestane 

překážku detekovat, tedy ji už objel, robot nespočítá novou trajektorii na základě jeho 

aktuální polohy, jak tomu bylo v případě algoritmu číslo jedna. Tentokrát upřednostní co 

nejkratší cestou se vrátit zpět k teoretické trajektorii, kterou vypočítal před zahájením 

pohybu. Robot se tak po vypořádání se s jednotlivými překážkami znovu a znovu vrací 

na předem navrženou trasu, čímž je zaručen postup směrem k cíli. 

V praktické ukázce se osvědčil jako nejefektivnější algoritmus číslo jedna. 

Vzhledem k rozmanitosti a obrovské různorodosti jednotlivých prostředí, ve kterých se 

může Turtlebot pohybovat, je velmi těžké objektivně vybrat jeden pohybový algoritmus, 

jehož užitečnost by se dala kvantifikovat, či vůbec rozhodnout, který je nejlepší. Jedině 

druhý pohybový algoritmus kousek pokulhává, jelikož byl od začátku navržen tak, aby 

byl schopen dostat se do míst, kam první nedokáže.  
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