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Abstrakt 

Cílem této práce je navrhnout a realizovat plovoucí verzi školního robotu KAMbot 
druhé generace, otestovat vlastnosti a porovnat ji s předchozí verzí. Práce je dělena 
na dílčí celky a srovnává řešení jednotlivých verzí. 

Nejprve se práce zabývá rozborem vybraných partií fyzikálního modelu lodi, 
především z hlediska hydrodynamiky, kde stanovujeme maximální provozní 
parametry. Pokračuje kapitolami Shrnutí KAMboat 1 a Rozbor konstrukce, které 
popisují provedení předchozí verze robotu a myšlenkový přechod k druhé verzi. 
Následující část věnovaná konstrukci KAMboat 2 se zabývá převedením teoretických 
poznatků do hmatatelné podoby. Kapitola Elektronika popisuje vybrané 
elektronické vybavení a obvody obsažené v robotu. Kapitola řízení uceluje 
teoretické a praktické poznatky o řízení BLDC motorů v lodních aplikacích. Oddíl 
Ovládání a komunikace přibližuje způsob, jakým je v této aplikaci zajištěn datový tok 
mezi robotem a operátorem. Kapitola Mise je výběrem úkonů, na které je KAMboat 
2 navržena a připravena. 

Klíčová slova 
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Abstract 

Objective of this thesis is to design and create second generation of KAMboat type 
robotic ship. Main tasks are to test abilities and performance of the ship alone and 
in comparison with the previous model. This thesis is divided into subparts which 
compare the differences between the two prototypes. 

First chapter focuses on analyzing selected parts of ship’s physical model, 
especially the hydrodynamics, which is then used to define construction limits. 
Following chapters KAMboat 1 and Construction analysis describe the first version 
of ship and reasons of making new version. Chapter KAMboat 2 refines the 
theoretical knowledge gained in previous chapter into tangible form. Chapter 
Electronics describes selected electronic equipment of the ship and mounted 
circuitry. The Control chapter is focused on combining theoretical and practical 
aspects of driving a small BLDC engine. Controls and Communications chapter 
describes how to secure and maintain data flow between operator and the robot. 
Chapter Missions is selection of tasks that are supported on KAMboat 2 type robotic 
ship. 

Keywords 

Robotic ship, KAMboat, 3D printing, modular construction, BLDC drive, autonomous 
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1 ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout druhou verzi robotu KAMboat určenou 
pro autonomní měřící činnost. Směrodatným úkolem při řešení této bakalářské 
práce bylo uchopit informace a data získaná z tvorby robotu KAMboat 1, exaktně 
formulovat body, které je nutno dále rozvíjet, a adekvátně adaptovat vývoj nového 
robotu. 

Motivem práce je vyzkoušet vlastnosti složitějších 3D tištěných konstrukcí, 
návrh a konstrukci těla robotu, výkonové elektroniky i naprogramování softwarové 
výbavy.  

KAMboat 1 jsme v předchozím roce v rámci studentského projektu navrhli 
tak, abychom ověřili, zda jsme schopni zkonstruovat pomocí 3D tisku loď, která 
bude vhodně tvarována zvenčí i zevnitř, bude dobře řiditelná, spolehlivá 
a škálovatelná a bude poskytovat dostatek místa pro další moduly.  

Předpokládáme, že dosažení parametrů KAMboat 1 je samozřejmost a proto 
práce na robotu směřujeme tak, aby pozdější práce s moduly a přidávání modulů na 
loď bylo co nejjednodušší. V tomto projektu je tvořeno torzo lodi bez doplňků 
a modifikací. Tato konstrukce slouží k ověření vlastností navrženého pohybového 
aparátu. Dále je navržena a tvořena elektronika, která zajišťuje pohyb, snímání 
některých parametrů vnitřního stavu robotu a dálkovou komunikaci s operátorem. 

 Další vývoj předpokládá zaměření na autonomní chování, operace s měřícím 
modulem, vývoj dalších modulů, bezpečnostní algoritmy, doplňková měření 
a funkce. Před navržením a realizací práce byl proveden detailní rozbor způsobů, 
jakými se v současnosti pracuje s moduly na dálkově ovládaných robotech. Z tohoto 
rozboru pochází většina poznatků a rozhodnutí, která určují směr vývoje robotu.  

Předpokládané využití vzniklého robotu je práce s moduly, které umožní 
různé měřící, navigační a jiné úkoly. Pro začátek bylo vybráno implementování GNS 
navigačního modulu, který vznikal paralelně s touto prací. Tento modul jsme zvolili, 
jelikož autonomie robotu je velmi důležitým krokem ve vývoji robotu a současně 
usnadňuje další práce na robotu, obzvláště při jeho testování. 
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2 FYZIKÁLNÍ MODEL LODI 
Pro správné dimenzování konstrukce, výkonných a řídících součástek je nezbytné 
správně zvolit minimální požadovaný výkon motoru a moment, kterým působí 
na hřídel, maximální proudy tekoucí napájecími obvody, stejně jako třecí 
a odstředivé síly působící na trup a součástky robotu a další. Uvedené parametry 
závisí především na rychlosti pohybu, pro kterou je robot navrhován. Maximální 
rychlost je ovlivněna konstrukcí lodi, zvoleným příslušenstvím a také vnějšími 
podmínkami, ve kterých robot provozujeme. 

Většina rovnic uvedených v této kapitole je určena experimentálně a vychází 
z pozorování jednotlivých případů, se kterými se lze při konstrukci lodí setkávat. 
Po dosazení hodnot specifických pro robot můžeme získat výsledky, které se mohou 
od naměřených hodnot velmi lišit. Tento jev je dán především tím, že se jedná 
o aproximované vztahy. Proto je při návrhu robotu k těmto vztahům přistupováno 
pouze jako k orientačním a veškerá konstrukce je dostatečně naddimenzována, aby 
nedocházelo k rizikovým jevům způsobených vlivem zanedbání exaktních 
zákonitostí mezi jednotlivými veličinami. 

Maximální rychlost lodi závisí především na délce lodi dle vztahu: 

vhull = SLR *√(LWL),     [m*s-1]  (1) 

Obr. 1: Závislost maximální rychlosti na čáře ponoru, SLR, [9] 
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Konstrukce většiny nákladních a užitkových lodí vychází z poznatku, že nejlepších 
poměrů výkonu k maximální rychlosti dosahují při zachování SLR < 1.34. Při 
překročení tohoto poměru se mění proudění okolo trupu. Loď přestává vytlačovat 
vodu a naopak je vlivem vysoké rychlosti a velkého dynamického odporu kapaliny 
vytlačována na povrch. Tento jev známý jako planning se vyskytuje především u lodí 
s vysokým poměrem výkon/hmotnost.  

Roboty KAMboat 1 a 2 jsou z konstrukčních a údržbových důvodů lodě 
s šroubovým, nízko-otáčkovým pohonem a proto je nemožné je provozovat 
s využitím planningu. Aplikací této úvahy a dosazením do rovnice (1) dostáváme 
maximální rychlost, podle které můžeme navrhnout zbytek konstrukce. 

Je zřejmé, že maximální rychlost je určena pouze pro fixní čáru ponoru, takže 
při změně nákladu dojde k výrazné změně veškeré dynamiky, zatížení motoru 
i obslužné elektroniky. 

Při znalosti maximální rychlosti pak Newtonův odporový zákon říká, jaký 
výkon musí lodní šrouby rozptylovat do okolí, abychom byli schopni dosáhnout 
a udržovat maximální rychlost:  

Pd = ½*v3A*Cd    [W]    (2) 

V případě, že známe výkon na lodních šroubech potřebný k udržení maximální 
rychlosti, můžeme pomocí rovnice (3) přibližně stanovit potřebný výkon motorů. 

Prozatím předpokládáme, že elektrická účinnost motorů je rovna jedné. Pak 
rovnice (3) říká, že účinnost celého pohonu přímo úměrně závisí na tahu, kterým 
lodní šroub působí a na tom, jak kapalina obtéká lodní šroub. Nepřímo úměrně pak 
závisí na úhlové rychlosti a krouticím momentu lodního šroubu. 

η0= (T * Va) / (2*π*N*Q)    [-]   (3) 

Celková účinnost je účinnost přenosu lodního šroubu (3) vynásobená účinností 
motoru. 

Problémem, který výrazně omezuje přesnost návrhu lodních pohonů malých 
rozměrů je fakt, že nelze přesně určit obtékání kapaliny kolem lodního šroubu. 
Jedná se o funkci tvaru, proudění a hustoty kapaliny, vzdálenosti od hladiny, 
rychlosti rotace a dalších parametrů [3]. Je tedy patrné, že dimenzování pohonné 
části nemůže být optimalizováno pro široký rozsah aplikací, ale pouze pro úzkou 
pracovní oblast. 

Známe-li maximální rychlost, na kterou dimenzujeme loď, můžeme a musíme 
určit i moment, jaký musí být schopno vyvinout kormidlo, aby bezproblémově 
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manévrovalo s lodí. Moment působící na kormidlo je dán celkovou plochou 
kormidla, rychlostí obtékání kapaliny, a úhlu, o který je kormidlo vychýleno z klidové 
polohy. Vedlejším parametrem je poměr rozdělení plochy kormidla před a za osu 
otáčení. 

 

C = S x [ (0.4 Lg) – Lc ] x v² x K    [kgm]   (4) 

3 SHRNUTÍ KAMBOAT 1 
Vzhledem ke komplexnosti jednotlivých částí konstrukce a jejich vzájemné 
provázanosti je nezbytné stanovit výchozí bod návrhu. 

V případě konstrukce KAMboat 1 jsou výchozím bodem poskytnuté 
součástky. Školou zapůjčený motor a baterie umožňují, vzhledem k váhové 
i rozměrové nesymetrii, pouze osovou konstrukci. V takovém případě jsou 
nejhmotnější součástky jako baterie, motor, servomechanismus umístěny 
v primární ose pohybu tak, abychom optimalizovali vlastnosti pro plavbu vpřed 
a abychom zbytečně nezhoršovali ostatní plavební parametry, například stabilitu 
trupu nebo rádius otočení. 

Ostatní komponenty jsme rozmístili po trupu tak, abychom zachovali tíhovou 
symetrii podél osy pohybu, a kompenzovali síly vznikající například při plném záběru 
motoru nebo při ostrém točení při malých rychlostech. 

3.1 Konstrukce 

S ohledem na parametry 3D tiskárny je loď navržena jako trojice tiskově nezávislých 
komponent: příď, nákladový prostor a záď. Vnější konstrukce trupu napodobuje 
základní hydrodynamické křivky, které jsou současně velmi neefektivní z hlediska 
nákladového prostoru.  

Trup 

Příď je tvarována do konvexního hrotu, který definuje způsob lámání vln na přídi 
lodi, umožňuje bezpečnější přenos síly do stěn lodi a především je efektivnější 
vzhledem k nákladovému prostoru.  

Střední část je přímá, jednokýlová, tvarovaná především pro využití jako 
nákladový prostor. Kýl je ostrý, krátký a dutý. Ve středové části trupu je jeho funkce 
především stabilizace vůči podélné rotaci. Na zádi mírně alteruje proudnice vody, 
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čímž zlepšuje sycení lodního šroubu a snižuje míru turbulencí především při 
zpětném chodu motoru. Minimalizaci kýlu jsme si mohli dovolit především díky šířce 
trupu a danému vysokému pracovnímu ponoru, který přidává na stabilitě, a také 
maximálním rychlostem, pro něž je loď konstruována.  

Záď je konkávní a kýl pozvolna přechází do zvýšené části zádi. Konkávnost 
zádi zajišťuje dostatek prostoru pro náležité řešení kormidlového mechanismu 
a současně krytí lodního šroubu před tzv. hladinovým jevem, což napomáhá 
předcházet kavitaci.  

Podlaha 

Samotné vnitřní křivky lodi jsou, z hlediska připevňování jakýchkoliv 3D tištěných 
nebo jinak tvarovaných součástek, velmi nepraktické, jelikož kopírují vnější, zdánlivě 
hydrodynamické křivky. Proto bylo v lodi vytvořeno umělé dno, které výrazně 
zjednodušuje usazování držáků baterky, motoru, desek aj. a při zvolené konstrukci 
zlepšuje i robustnost lodi.  

Toto dvojité dno je opřeno o několik profilů tvaru „I“ táhnoucích se v celé 
délce trupu, které rozdělují spodní část trupu na několik vodotěsně oddělených 
segmentů. Tyto segmenty mohou dočasně chránit před zatopením hlavního 
nákladového prostoru při narušení vnějšího povrchu, a také v sobě uzamykají 
dostatek vzduchu na to, aby kompenzovaly hmotnost trupu. Této vlastnosti lze 
využít při testování nezatížené lodi v hlubších vodách, kdy nedojde k jejímu 
úplnému potopení a nevzniká tak problém jejího opětovného vylovení. 

Pohonný a směrovací aparát 

Vnější pohybový aparát KAMboat 1 sestává ze zakoupeného lodního šroubu 
Graupner 3 30/M4 a dále navržených komponent – lopatky kormidla, vodící osičky 
kormidla, krytu lodního šroubu s vodítky pro kormidlo a táhla kormidla. 

Trup lodi je izolován proti vodě v oblasti motorové hřídele pomocí dvou 
ertacetalových uložení, kdy vnější ložisko je současně nosičem pro hřídelové 
jednobřité gufero 4/12/6. V oblasti kormidla je ochrana provedena pomocí ucpávky 
a těsného kovového uložení plněného vazelínou. 

3.2 Elektronika 

Při navrhování elektroniky pro první verzi robotu jsme se snažili zajistit dostatečně 
dimenzovanou výkonovou elektroniku na to, aby byla schopna dobře manévrovat 
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i s plně naloženou lodí a kladli jsme nároky na maximální robustnost při minimálních 
pořizovacích i provozních nákladech. 

Pro pohon lodi jsme zvolili BLCD motor především proto, že je nezbytné pro 
tento typ motoru zajistit elektrickou komutaci. Naprogramování správné elektrické 
komutace je z hlediska řízení a regulace nejpřínosnějším problémem této práce. 
Problematice řízení BLDC motorů se věnuje Kapitola 6) Řízení. Motor je zapůjčený 
ze školních zásob, proto neprocházel výběrovým řízením a některé parametry jsou 
výrazně nad požadovanou mezí. 

Servomotor pro pohon kormidla je také ze školních zásob a jeho parametry 
opět výrazně převyšují minimální požadavky na točivý moment stanovené pomocí 
rovnice (4). 

Veškeré elektronické obvody jsou sjednoceny na jedné desce plošných spojů. 
Centrem této desky je mikrokontroler ATXmega16A4U, který zajišťuje obsluhu 
většiny procesů běžících v útrobách robotu. Dále budiče motorů IR2104 a můstky 
motoru sestavené pomocí MOSFET tranzistorů typu IRL, snímače napětí a proudu 
baterií, snímače teploty, zdroj napájení pro Raspberry Pi a servomotor, a další. 

4 ROZBOR KONSTRUKCE  
Abychom mohli navrhnout takový robot, který je přichystán na výměnu stávajících 
nebo přidávání nových modulů konstrukce, je potřeba promyslet klíčové parametry 
konstrukce a jejich proměnlivost. Vlastnost, která nejvíce ovlivňuje návrh 
a provedení lodi, je předpokládaný maximální náklad a jeho provedení. V případě 
KAMboat 2 se jedná o externí modul, který může být vlečen nebo pevně svázán 
s konstrukcí robotu.  

Robot proto navrhujeme tak, aby jeho vlastnosti byly nezávislé na tom, jak je 
proveden přídavný modul. Nelze předpokládat, že plně naložená loď se bude chovat 
stejně jako loď, která obsahuje pouze nezbytné příslušenství. Změna rozměrů nebo 
hmotnosti lodi vyvolá změnu i u ostatních parametrů jako je rychlost, obratnost, 
výdrž a další. 

3D tisk 

Při konstrukci KAMboat 1 vzniklo mnoho poznatků o možnostech 3D tisku, které 
výrazně zefektivnily další práci s 3D CAD softwarem. Při navrhování prvního modelu 
byla velkým konstrukčním problémem realizace vodotěsnosti lodi, jelikož loď 
přesahovala možnosti 3D tiskárny a tisk musel být rozdělen na více částí. Neznáme 
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ještě veškeré vlastnosti pájení plastů, avšak primární svaření hrotem a sekundární 
spájení identickým materiálem se vyznačuje shodnou pevností a trvanlivostí jako 
samotný 3D tisk. Současně při experimentech také vyplynulo, že, při vhodném 
nastavení parametrů tisku, je pájení téměř plně vratná operace.  

Dále bylo pozorováno, že určité části tisku, které jinak nebylo možné provést 
v celku kvůli přílišným gradientům, lze při vhodném upravení dosedacích ploch 
vytvořit pomocí více pájených dílů, aniž by byla narušena funkčnost i estetika celého 
provedení robotu. Společným bodem všech těchto poznatků je, že při návrhu 
modelu pro 3D tisk je vhodné znát co nejvíce parametrů mechanického provedení 
nosných částí lodi, avšak není nutné předvídat všechny možnosti. Dodatečné 
modifikace lodi nevykazují krátkodobě ani dlouhodobě žádné nebezpečí pro 
konstrukci, jsou-li vhodně promyšleny a dimenzovány. 

 

Řezy 

Jelikož 3D tiskárny na ústavu neumožňuji tisk velkých modelů, bylo nutné se zabývat 
rozumným rozparcelováním modelu na tisknutelné velikosti, a následným spojením, 
zachovávajícím vodotěsnost, pevnost a v lepším případě i geometrii.  

Tisk trupů byl proveden na 3 části, kryt lodi zatím není vytištěn 
a předpokládá minimálně 7 řezů. Jelikož následné spojování jednotlivých částí 
způsobuje zbytnění vrstvy materiálu ve stovkách m, bylo nezbytné volit řezy krytu 
v jiných místech než řezy trupu, aby byla zaručena i spolehlivost celé konstrukce. 

Grafický seznam jednotlivých 3D součástí, které byly v rámci bakalářské 
práce navrženy, je vyobrazen na Obr. 2. Samostatné 3D tištěné komponenty 

Obr. 2: Vyobrazení jednotlivých komponent 3D tisku. 
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sestávají ve většině případů z více vyobrazených komponent, ale realizace 3D 
modelu v tomto provedení zvyšuje míru přizpůsobivosti konstrukce robotu na nové 
úkoly. Ve většině případů platí, že při zachování dosedacích ploch lze měnit 
jednotlivé součástky zcela libovolně. 

Ke spojování jednotlivých výtisků, tedy kompletování trupu a paluby, 
a následnému přidávaní vnitřních nosných konstrukcí a součástek bylo použito 
inovativní metody spojování. Jedná se o metodu svařování pomocí pájecího aparátu 
se širokým hrotem vyhřátým na teplotu v rozmezí 240-270°C. Tímto hrotem je 
nejprve veden primární svár mezi spojovanými povrchy. Do primárního sváru je 
následně vloženo vlákno z identického materiálu a nataveno právě do momentu, 
než se spojí s primárním svárem. 

Obr. 3: Vytištěné komponenty modelu připravené k pájení  

Obr. 4: Zjednodušené vyobrazení metody svařování 



 20

5 KAMBOAT 2 

V případě konstrukce KAMboat 2 jsou výchozími parametry požadavky 
na modularitu celého robotu a je-li to možné, pak i celkové vylepšení robotu po 
stránce návrhu, konstrukce, údržby a pracovních vlastností. Klíčovým prvkem 
konstrukce je možnost zapojovat různé pohybové aparáty, jejich elektronické 
příslušenství, pracovní moduly, snímače a další. 

5.1 Provedení konstrukce 

Konstrukce KAMboat 2 využívá poznatků získaných na KAMboat 1 a především 
výhod dvoutrupé konstrukce. Díky těžišti umístěnému daleko od boků lodi se tato 
konstrukce vyznačuje minimálními problémy s horizontální stabilitou, což umožňuje 
upustit od markantního provedení kýlu. Tím se redukuje dynamický odpor při 
otáčení lodi. Kýl byl díky zlepšení stability redukován pouze na kýlovou ploutev 
v oblasti pod motorem, která stále plní funkci horizontální stabilizace, ale její hlavní 
úloha je ukotvení motoru v podlaze a zajištění jeho pasivního chlazení.  

Příď a nově i záď jsou tvarovány do konvexních hrotů, které definují výšku 
a tvar lámání vln a především snižují dynamický odpor lodi. Ke změně tvarování zádi 
jsme přistoupili na základě toho, že trup je celkově užší a lze vytvořit hladký křivkový 
přechod, aniž by rapidně narostla délka trupu. Nárůst délky by způsobil zvýšení 
dynamického odporu lodi, což by negovalo vylepšení obtékání. 

Střední část je přímá, hladká a její tvar a délka jsou dány především tím, že se 
jedná o nákladový prostor. Jelikož se jedná o užitkovou loď, byla snaha 
maximalizovat efektivní objem trupu a robustnost konstrukce tak, aby nedocházelo 
k nežádoucím vadám jako uvolnění nákladu z držáků nebo deformace tlakem vody. 

Při návrhu jsme se zabývali zlepšením parametrů ovlivňujících kavitaci, 
jelikož kavitace má při vyšších úhlových rychlostech šroubu velmi výrazný vliv na 
účinnost a životnost pohonu. Vhodným řešením, jak omezit kavitaci, by bylo použití 
varianty Kortovy trysky [10]. Její konstrukce je ovšem velice náročná na přesnost 
a zlepšuje parametry pohonu jen v úzké pracovní oblasti. Proto jsme řešili problém 
kavitace metodami, které jsou méně účinné, ale fungují na větším pracovním 
rozsahu. 
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Oproti KAMboat 1 je kavitace navíc potlačena takto: 

- Vyšší čára ponoru – míra kavitace závisí na vzdálenosti šroubu od hladiny 
- Nižší podlaha a menší distance součástek – posunutí osy rotace hlouběji 
- Ostřejší zakončení trupu – obousměrně zlepšuje proudění vody kolem 

šroubu 
- Motor s nižšími otáčkami – omezení maximálního vlivu kavitace 
- Větší lodní šroub – stejný záběrný moment vzniká při menších otáčkách 

Nejvýraznější odlišností KAMboat 2 je ponorná část a pohybový aparát. Zatímco 
KAMboat 1 spoléhala na velmi výkonný motor, který pouze určoval rychlost 
proudění vody kolem kormidla, které ovládalo směr, KAMboat 2 je navržena jako 
dvoumotorový katamaran bez kormidel. Dva motory mohou nejen určovat rychlost 
plavby vpřed a vzad, ale také mohou zajišťovat otáčení při pohybu vpřed i vzad 
respektive otáčení na místě. Další výraznou výhodou je, že když dojde k poruše 
jednoho motoru, je stále možné manévrovat s lodí.  

Mezi další výhody katamaranu lze zařadit: 

- Lze lépe určit těžiště  
- Loď se snáze stabilizuje a je ovladatelnější 
- Lze lépe definovat pohybové rovnice a sledovat pohyb lodi 
- Středová část je ideálním modulovým prostorem – modul je chráněn 

trupem lodi a současně zlepšuje proudění vody mezi trupy 
- Vzniká větší krytý prostor, do kterého lze přidávat moduly a příslušenství 

 
Obr. 5: Trupy KAMboat 2 
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Vzhledem ke zmíněným odlišnostem mechanické konstrukce bylo současně 
zapotřebí vytvořit paralelní budící obvody pro každý motor zvlášť. Dále bylo potřeba 
vytvořit nebo upravit doplňkové řídící obvody, které budou zajišťovat chod 
ostatních částí lodi, jako je vzorkovací modul, palubní kamera, snímače vnitřních 
stavů a další. Umístit veškerou zmíněnou elektroniku na jeden plošný spoj by bylo 
nepraktické řešení vzhledem ke své velikosti. Proto jsem zvolil rozvržení, které 
předpokládá dvě dedikované řídící desky obsluhující motory a jednu hlavní řídící 
desku, která zajišťuje rozvod napájení, komunikaci a připojení dalšího 
elektronického příslušenství. Způsob návrhu a provedení je rozveden dále v kapitole 
6) Elektronika a příloze 1) Schémata. 

Pohonný a směrovací aparát 

Vnější pohybový aparát lodi KAMboat 2 sestává z dvojice zakoupených lodních 
šroubů Graupner 3 50/M4  a dále navržených komponent převodového ústrojí a 
krytu lodního šroubu. Trup lodi je izolován proti vodě v oblasti motorové hřídele 
pomocí dvou ertacetalových ložisek, kdy vnější ložisko je současně nosičem pro 
hřídelové jednobřité gufero 4/12/6. 

 
Obr. 6: Sestavení trupů a nosníku KAMboat 2 s uložením hlavního příslušenství 



 23

Nosník 

Aby byla zajištěna dostatečná pevnost propojení mezi trupy, bylo nezbytné 
navrhnout nosník, který vydrží slabší torze při otáčení lodi a současně průhyb 
způsobený vahou modulu a příslušenství. Tento nosník musel být navržen jako 
snadno montovatelný z důvodů složitosti dopravy a přitom dostatečně odolný, aby 
nedocházelo k haváriím. Proto jsem se rozhodl, že tento nosník bude dělen na 2 
hlavní polo-rámy, které budou k lodi a k sobě navzájem šroubovány. Šroubové 
úchyty v lodi jsou dostatečně dimenzované na to, aby stávající nosník mohl být 
vyměněn jiný, odpovídající dalším aplikacím. 

5.2 Modul 

Nejvýraznějším mechanickým prvkem, se kterým bude robot KAMboat 2 
v budoucnu pracovat, je externí vzorkovací modul. Způsobů řešení, jak pracovat 
s modulem poskytujícím doplňkové funkce, je více. 

Prvním řešením, které se nabízí a je běžně používáno v praxi, je vlečení 
modulu za lodí; dále jen tažný mód. Tento způsob by šel využít již na konstrukci 
KAMboat 1 aniž by bylo potřeba provést větších úprav. Hlavní nevýhodou tohoto 
uspořádání však je, že modul je neustále ponořen ve vodě, tudíž brzdí celou 
plavební soupravu. V případě, že by bylo zapotřebí dělat hloubkové vzorky, by musel 
obsahovat mechanický aparát, který by to umožňoval. Toto provedení klade 
nejmenší nároky na loď a největší na modul. 

Další způsob, který je velmi běžný v praktických aplikacích, je provedení 
modulu pouze jako pasivního doplňku lodi; dále jen pasivní mód. Případ, který tuto 
situaci nejlépe ilustruje, je vzorkování vody. K lodi se přidá pevná nástavba, která 
obsahuje vzorkovací příslušenství, která je trvale v kontaktu s vodou a řídící 
elektronika pouze určuje, v kterých místech se mají odebírat vzorky. Tento způsob je 
obecně nejjednodušší, ale nabízí nejméně funkcí. 

Nástavbovým provedením, které současně kombinuje přechozí dvě řešení, 
je samostatný externí modul, který má svůj pevný úchyt přímo na trupu lodi; dále 
jen ponorný mód. Současně je připojen vyztuženým kabelem, který obsahuje tažné 
lanko a případnou kabeláž nezbytnou pro práci modulu. Přepravní pozice takového 
modulu může být v ideálním případě zcela nad hladinou. Obecně lze takový modul 
použít pro pasivní i tažný mód, ale při vhodném navržení modulu přibývá možnost 
spouštět modul pomocí navijáku i do hloubky.  
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Je-li modul navržen tak, že jeho hustota je větší než hustota vody, lze 
provádět i hloubkové sondy. Konstrukce robotu předpokládá využití modulu ve 
všech třech módech, přičemž ponorný mód je dovolen pouze pro klidovou polohu 
robotu; s vypnutými motory. Pro tuto konfiguraci robotu a modulu je nezbytné 
zvolit vhodné mechanické a elektronické provedení lodi tak, aby loď byla dostatečně 
robustní a dobře ovladatelná a přitom nekladla nepřiměřené nároky na uživatele 
z hlediska údržby a provozu. Řešení, které nabízí nejvyšší modularitu, konstrukční 
symetrii a nejvíce nákladového prostoru nad hladinou, je motorová loď v provedení 
katamaran. 

Plánovaným úkolem lodi je vzorkování vody s ukládáním parametrů odběru. 
Těmito parametry mohou být souřadnice na vodní ploše, odebraný objem 
a hloubka, ze které byl vzorek odebrán, případně další parametry až bude loď 
vybavena snímači schopnými je zaznamenat.  

Pro ten úkol byl navržen modul obsahující pouze vzorkovací komory, 
nádobky a ovládací servomotor, který pomocí vačkového mechanismu zajišťuje 
napouštění jednotlivých vzorků.  

Modul je v pasivním stavu připoután k lodi ve středové části a je navržen tak, 
aby se choval jako pasivní trup, a v momentu vzorkování se odpoutá a je na 
vyztuženém kabelu spouštěn do žádané hloubky. Spouštění modulu je samovolné, 
vytahování zajišťuje krokový motor obsluhovaný palubním počítačem, který navíjí 
vyztužený kabel na buben. Prostup kabelu ven z lodi i navíjecí buben jsou navrženy 
modulárně, aby zajistily volitelnost ponoru sondy i množství kabeláže vedoucí 
k sondě. 

 

6 ELEKTRONIKA 

Návrh a realizace elektroniky pro KAMboat 2 je opět modifikací již existující varianty 
z robotu KAMboat 1, ale obsahuje několik úprav, které slouží především 
k zpřehlednění a případné rozšiřitelnosti celého zapojení robotu. Místo jedné desky 
plošných spojů se zde nachází již tři. 

Dvě desky plošných spojů slouží jako dedikované desky pro chod pohonného 
aparátu a vedlejších funkcí; dále jen dedikované DPS. Centrem je opět 
mikrokontroler ATXmega16A4U, budiče IR2104 a můstky provedené pomocí 
MOSFET tranzistorů IRL. Deska navíc obsahuje modifikované výstupy pro 
komunikaci; navíc jsou vyvedena rozhraní I2C, SPI a stávající rozhraní UART mají 
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nově o port navíc. Dále přibyl ovládací obvod pro spínání ventilace a byl upraven 
obvod pro ovládání servomotoru.  

Třetí, sjednocující deska, obsahuje především napájecí rozvody 10-20V dle 
baterie, 5V zdroj pro Raspberry Pi, servomotory a chladiče. Navíc obsahuje porty 
pro všechna rozhraní dostupná pro ATXmegy, jmenovitě UART, SPI, I2C. Tato deska 
je především komunikačním centrem lodi, jelikož zajišťuje propojení dedikovaných 
desek mezi sebou a společně k Raspberry Pi, a současně je připraveno rozhraní pro 
připojení dalších modulů, například GNS. 

6.1 Součástky 

Pro pohon jsem zvolil BLDC motory, protože nemají mechanický komutátor a mají 
rovnoměrnější charakteristiky než běžné DC motory. Pokud je dobře zvládnuto 
jejich řízení, jsou podstatně účinnější než klasické DC motory, jsou odolnější vůči 
krátkodobým přetížením, lze je lépe chladit a mají lepší poměr výkon/objem. Zvolil 
jsem variantu bez Hallových sond, protože motory se sondami jsou při stejném 
výkonu řádově dražší, citelně větší a vyžadují kooperaci s průmyslovými regulátory. 
Vybrané parametry zvolených motorů FOXY G2 C2826-500 jsou: 

Napájecí napětí 3S – 6S Lipol 
Otáčky na Volt 500 
Vnitřní odpor 61 m 
Počet závitů 8 

Proud při max 3 - 13 A 
Počet pólů 14 
Hmotnost 172 g 

Tabulka 1: Parametry BLDC motoru 

Baterie 

Z důvodu zachování geometrické symetrie lodi lze pro napájení lodi použít jedné 
ze dvou symetrických kombinací  2x Lipol 2S 5Ah zapojených sériově nebo 2x Lipol 
4S 2,2Ah zapojených paralelně. Za výchozí variantu jsem zvolil 2x Lipol 2S 5Ah 
sériově, protože lze lépe pracovat s případným nestejným stavem nabití 
jednotlivých baterií. Nehrozí riziko přechodných proudů, které se vyskytují mezi 
články s rozdílným napětím, a baterie lépe vyhovují tvarem. 

Loď obsahuje dvě místa pro uložení baterie, právě proto, že se předpokládá 
symetrické zapojení. Stále zde ovšem zůstává možnost napájení celé lodi z jedné 
baterie, kdy se druhá baterie nezapojí nebo se místo ní umístí balastní náklad, aby 
byla zachována hmotnostní symetrie.  
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Na tuto variantu lze také nahlédnout z druhého pohledu. Loď je rozměrná, 
nákladový prostor je velký a předpokládané baterie mohou být jednoduše dvakrát 
tak veliké. Pak lze jednu baterii považovat za součást robotu, druhou za náklad. Po 
vyčerpání první baterie se baterie přepojí a čas, po který lze aktivně pracovat 
s robotem, aniž by bylo třeba montáže nových nabitých baterií, se násobí adekvátně 
s kapacitou instalovaných baterií. 

Budiče 

Napájení motorů je provedeno pomocí budičů s plovoucím buzením IR2104. Tento 
budič je vhodný především proto, že má ochranu proti sepnutí obou tranzistorů a 
tranzistory spíná komplementárně, což znamená, že zpětný proud vinutím nevede 
antiparalelní dioda, ale sepnutý tranzistor. Tato funkce budiče snižuje celkové 
ztráty. Navíc se zjednodušuje řízení a konstrukce řídících obvodů, protože stačí 
pouze jeden PWM signál na budič.  

Obr. 7: Zobrazení desek plošných spojů pro KAMboat 1 a 2 

 

7 ŘÍZENÍ BLDC MOTORŮ 

BLDC motor je střídavý asynchronní motor s permanentním magnetem na rotoru. 
Motor je napájen stejnosměrným proudem a pomocí elektronické komutace se 
přepínají cívky statoru tak, aby statorové magnetické pole bylo pootočeno o 90° 
oproti rotorovému.  

Maximální výkon těchto motorů je omezen pouze odpadním teplem. Toto 
teplo vzniká vlivem protékajících jalových proudů, které vznikají při nesprávné 
komutační sekvenci, a třením hřídele. Při překročení mezní teploty, pro většinu 
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neodymových BLDC motorů přibližně 150° C, dojde k oslabení magnetů, poklesu 
účinnosti motoru a může dojít ke zničení vinutí. 

Zvolené motory neobsahují Hallovy sondy pro detekci natočení rotoru, proto 
je nezbytné, aby řídící algoritmus snímal a zpracovával zpětné elektromotorické 
napětí. 

Existuje mnoho způsobů, jak toto napětí snímat, každý způsob vyžaduje nalezení 
bodu ve kterém je zpětné elektromotorické napětí na nenapájené cívce rovno nule. 
Ze známého ideálního průběhu tohoto napětí na cívkách se poté určuje natočení 
rotoru. 

7.1 Implementace 

Zvolený návrh používá metodu integrace zpětného elektromotorického napětí. 
Integrál průběhu tohoto napětí je konstantní pro vybranou pracovní oblast motoru. 
Hodnotu tohoto integrálu lze vypočítat z parametrů motoru.  

Amplituda indukovaného napětí je přímo úměrná úhlové rychlosti hřídele. 
Doba, po kterou trvá jeden krok komutace je 60° z jedné elektrické otáčky, ze 
známé elektrické úhlové rychlosti tak můžeme vypočíst čas integrace. Protože 
průběh napětí na nenapájené cívce má lineární rostoucí nebo klesající průběh, 
můžeme integraci zjednodušit na spočítání plochy trojúhelníku o výšce amplitudy 
indukovaného napětí a délce poloviny komutačního kroku.  

Teoretický model fungování komutace je následující: Pomocí AD převodníků 
se vzorkuje napětí na nenapájené cívce. Jakmile je toto napětí nulové, začne se jeho 

Obr. 8: Komutační sekvence BLDC motoru 
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průběh integrovat a ve chvíli, kdy integrál naroste na předem změřenou konstantu 
integrace, přepnou se vinutí podle komutační sekvence. Tato metoda eliminuje 
potřebu velmi přesně detekovat průběh nulou, protože se ze začátku integruje 
pouze malá hodnota napětí a je téměř zanedbatelná ve srovnání s hodnotami ke 
konci komutace. 

Komutační algoritmus implementovaný v robotu je mírně úpraven tak, aby 
nedocházelo k potížím se špatným časováním komutace při nižších otáčkách. 
V případě měření zpětného elektromotorického napětí se, při přerušení od AD 
převodníku, přičte další hodnota, zkontroluje nová hodnota, případně dojde ke 
komutaci a odečte se z čítače doba mezi komutacemi, jinak se hodnota pouze uloží. 
V případě, že, do doby nastavené ve start-up čítači, nedojde ke komutaci, provede 
se komutace bez ohledu na integrál indukovaného napětí a tato doba se zkrátí. 
Tento algoritmus zajišťuje rozběh motoru z nulových otáček. Zároveň je start-up 
čítač nastavován při každé komutaci časem z čítače pro časový rozestup mezi 
komutacemi, aby v případě poklesu otáček motor přešel plynule na metodu přímé 
komutace. 

7.2 Ovládání a komunikace 

Současné provedení řídící a komunikační elektroniky pracuje s trojicí 
mikrokontrolerů ATXmega16A4U. Dva mikrokontrolery mají vyhrazenou funkci 
dedikovaných řídících jednotek motorů. Tyto dedikované jednotky se starají 
o generování PWM pro motory, snímání proudů motory, napětí na bateriích, měření 
teploty a dalších provozních parametrů. Třetí mikrokontroler aktuálně slouží 
především pro komunikaci mezi ostatními řídícími jednotkami a je připraven na 
obsluhu měřícího modulu lodi a jeho příslušenství a doplňkových snímačů stavu lodi 
a prostředí. 

Komunikační protokoly 

Hlavní mikrokontroler komunikuje s RaspberryPi po rozhraní UART, přes které 
dostává řídící hodnoty pro dedikované desky, a dedikované motorové 
mikrokontrolery komunikují s hlavním mikrokontrolerem prozatím taktéž pomocí 
rozhraní UART. Za účelem budoucího zjednodušení komunikace mezi více 
mikrokontrolery je připraveno rozhraní I2C na všech elektronických komponentách 
robotu. 

V předcházející verzi robotu bylo složení UART zprávy následující: První 2 
bajty hodnota pro generování PWM pro motor a další 2 bajty pro ovládání serva. 
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Poslední 2 bajty obsahují součet všech předešlých bajtů kvůli kontrole chyb. Ostatní 
bajty byly rezervovány. 

Současný komunikační protokol je upraven s ohledem na skutečnost, že 
v lodi je místo motoru a serva umístěna dvojice motorů. Hlavní zpráva mezi 
Raspberry Pi a komunikační deskou je následující: 2 bajty pro generování PWM 
levého motoru, další 2 bajty pro generování PWM pravého motoru, a poslední 2 
bajty slouží jako kontrolní součet. Vedlejší zpráva mezi komunikační a dedikovanou 
deskou je ještě jednodušší. První dva bajty obsahují signál pro generování PWM, 
poslední 2 bajty obsahují kontrolní součet.  

Zpětná zpráva obsahuje data ze všech tří desek. Prozatím se jedná 
o informace o teplotě v lodi, napětí baterie a procházejících proudů. Do budoucna 
mohou být navíc zasílána data z přidaných senzorů, modulů a předpokládá se 
i zasílání většiny informací na operátorskou stanici pro potřeby statistických funkcí. 

Komunikační protokol do budoucna předpokládá rozšíření a přechod 
na rozhraní I2C resp. SPI, jelikož zpráva bude obsahovat navíc informace pro 
servomotory modulu, spínaní ventilace, ovládaní kamery a další. 

 Měření a získávání dalších vstupních hodnot se děje asynchronně od jejich 
zpracování, protože čekání na UART a AD převodníky ve smyčce by blokovalo jiné 
činnosti. Po startu se inicializují všechny funkce a vyčkává se na přerušení – loď je 
pasivní dokud nezaznamená pokyn od operátora. 

Uživatelské rozhraní 

Předchozí model byl ovládán pomocí gamepadu přes WiFi modul Raspberry Pi, které 
komunikuje pomocí TCP protokolu s notebookem operátora. Současný model sice 
prozatím pracuje se stejnými přístroji a protokoly, ale vývoj jsem zaměřil 
na uživatelsky vstřícnější ovládání pomocí tabletu nebo jiného kapesního zařízení. 
Operátor tak nebude odkázán na nepraktické nošení notebooku jako 
zprostředkovací operátorské stanice, ale bude mu stačit jednoduchý dotykový 
displej, na kterém bude, pomocí na míru dělaného operátorského panelu, měnit 
požadované hodnoty. Současně bude zpětně získávat data z lodi, která budou 
přehledně zobrazována na displeji a bude mít možnost se virtuálně přesunout na 
palubu pomocí otočně usazené PiCamery 2 umístěné na palubě lodi. Loď bude 
současně vybavena anténou pro vylepšení operačního dosahu. 
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8 PERSPEKTIVA ROBOTU 
Momentálně je KAMboat 2 navrhována pro autonomní sběr vzorků vody z různých 
hloubek. Rozhodně se nejedná o jediné využití, a protože je třeba uvažovat 
pořizovací náklady KAMboat 2, je loď navržena tak, aby nosná konstrukce 
a pohonný aparát byly univerzální. Jediné, co je potřeba měnit v případě řešení 
nové mise, je modul, respektive jeho příslušenství. 

Při navrhování robotu byla věnována pozornost i dalším aplikacím robotu 
respektive rozšíření jeho příslušenství, programové výbavy a schopností. Doposud 
jsem našel několik relevantních směrů, kterými se lze při dalším vývoji robotu 
ubírat: 

 

Obr. 9: Srovnání konstrukce KAMboat 1 a 2 

Přídavné snímače  

Snímače provozních parametrů nejsou to jediné, co může loď při své plavbě nést. 
Konstrukce nosných částí lodi jsme navrhli tak, aby robot mohl být snadno 
dovybaven například snímači salinity, pH, teploty a dalšími. 

Palubní oko  

Návrh předpokládá jednu palubní kameru z důvodů situačního povědomí, ovšem 
pak se okamžitě nabízí vybavit loď lepší kamerou a používat loď pro autonomní 
monitorování hrází, břehů a jiných vodních konstrukcí. Pro tuto variantu je 
připravena zpevněná verze středového nosníku, která umožní snadnou montáž 
a přídavnou ochranu montovaného aparátu. 
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Autonomie  

Velmi náročnou a současně velmi užitečnou úlohou je naučit loď samostatné 
činnosti na základě obecných pokynů od operátora; vývoj této schopnosti se 
předpokládá jako pokračování bakalářské práce. V rámci této práce byly algoritmy 
upraveny tak, aby šlo snáze provést navázání řízení BLDC motorů na signál z GNS 
modulu. 

Dokování dalších robotů  

Po kvalitním zvládnutí samostatné autonomie lodi se lze zabývat i kontaktní 
kooperací mezi lodí a dalším robotem, kupříkladu běžně vyvíjenými quadrotory, kdy 
loď může sloužit jako dobíjecí stanice nebo databanka. 

Dokování  

Z mého pohledu velice užitečnou aplikací může být schopnost automatického 
návratu robotu na místo, odkud byla mise započata. Tuto funkci ocení operátor 
především v případě ztráty signálu nebo jiné poruchy komunikace. Pro úspěšnou 
realizaci je zapotřebí, aby loď byla schopna sebelokalizace a snímání vnějších stavů, 
a proto jsme připravili přídavná rozhraní pro snímače.  

Stabilizační mód  

V případě nasazení lodi na neklidných vodách je velice užitečné z informací GPS 
a dalších navigačních systémů řídit loď tak, aby se navenek jevila téměř nehybně 
a umožnila tak přesnější měření. Zvolená konstrukce katamaranu je díky svému 
ponoru velmi stabilní a zjednodušuje tak stabilizaci. 

Nouzové algoritmy  

Detekce poruchy je jednak zobrazována na operátorském panelu, ale také je 
v určitých případech automaticky zpracována lodí. Např. detekce přehřátí motoru 
omezí nebo zastaví pohon na dobu nezbytnou k ochlazení. Aby bylo možné 
realizovat tyto bezpečnostní funkce, jsou v lodi přichystány kryté prostory pro 
snímače vnitřních stavů a komunikační deska má rozhraní připravena pro jejich 
připojení. 

Pasivní mód  

Loď se uvede do stavu, kdy sbírá pouze informace o poloze, aby nedošlo k narušení 
navigačních protokolů. Tento mód lze například využít v případě, že loď právě 
provádí měření nebo zpracovává větší objem dat. 
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Jízda za zhoršených podmínek  

Současné zadání předpokládá pouze plavbu na klidných vodách, kde je hledání 
optimálních tras z matematického hlediska vcelku zjevné. Uvážíme-li ovšem pohyb 
na zvlněných vodách, může se problém hledání optimální trasy podstatně ztížit. 
Příkladem budiž hledání trasy s minimalizací zrychlení působícího na loď, tzv. „jízda 
na vlnách“ nebo „přes vlny“. I přesto, že zadání předpokládá pohyb po klidných 
vodách a definovanou čáru ponoru, je loď připravena na působení za zhoršených 
podmínek. 

Podpůrné moduly  

Velmi rozmanitým směrem vývoje je řešení dalších modulů. Jednak lze uvažovat 
cestu vylepšování existujícího modulu a adaptace na odlišné úkoly, na druhou 
stranu lze také přemýšlet o nasazení koncepčně zcela odlišných řešení. Například 
vysazování a následné vyzvedávání samostatných miniponorek mapujících dno. 

Obr. 10: Modelová studie budoucího využití robotů KAMboat 1 a 2 
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9 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit druhou platformu plovoucího robota pro 
obecné využití a srovnat její vlastnosti s první verzí. Způsobů, jak navrhnout 
a realizovat plášť; pohon; komplex robota, je nespočetně mnoho, přičemž každá 
varianta má své výhody a nevýhody. Nejvýznamnější rozhodnutí byla v této práci 
vyjmenována a odůvodněna. 

Při ověřování vlastností první verze robotu jsme zjistili, že jednotrupé 
uspořádání nebude příliš vhodné pro úlohy zahrnující práci s externím modulem. 
Jakákoliv přidaná hmota negativně ovlivňuje těžiště celé lodi a vyklání loď na bok, 
což zhoršuje manévrovací schopnosti a plavební bezpečnost. V extrémním případě, 
kdyby se modul o něco zachytil, může dojít k překlopení lodi na bok a jejímu 
potopení. Dále je jednotrupová koncepce nevhodná pro lokální manévrování, 
protože se loď nemůže dostatečně dobře otáčet na místě nebo efektivně couvat. 

Ze zkušebních plaveb také vyplývá, že konstrukce robota v provedení 
s klasickým lodním trupem s jedním lodním šroubem a kormidlem má i specifické 
výhody. Jednolitá konstrukce je velmi jednoduchá na realizaci a údržbu, a také je 
poměrně efektivní z hlediska nákladové kapacity. Možnosti pohybu jsou dány 
především volbou lodního šroubu a velikosti kormidla. K řízení stačí minimum řídící 
elektroniky, jmenovitě jeden mikrokontroler a jeden palubní počítač. 

 Návrhu druhé verze robotu předcházela fáze důkladného zkoumání 
informací získaných při tvorbě předchozího robotu, která obnášela vyhodnocení 
vlastností koncepce robotu jako celku, úprav modelů vytištěných pomocí 3D 
tiskárny, provedení elektroniky a řídících algoritmů. 

Aplikováním těchto poznatků při řešení semestrální a bakalářské práce vedlo 
ke vzniku nové koncepce robotu, která vylepšuje stávající pohybové parametry jako 
rychlost, obratnost, výdrž, odolnost, vodotěsnost. Navíc je konstrukce KAMboat 2 
připravena na montáž vybraných rozšíření. Jedná se o externí modul v tažném, 
pasivním i ponorném módu, drobnou elektroniku montovatelnou téměř kdekoliv, 
přídavné snímače, modifikovaný plášť a mnoho dalších. 

 Výsledným návrhem nového robotu je dvoumotorový katamaran 
s modulární konstrukcí, jejíž hlavní výhodou je možnost vyměňovat jednotlivé 
součásti lodi podle potřeby aktuálního využití. Pohyb katamaránu zajišťují dva BLDC 
motory a vlastní navržená řídící elektronika. Řídící elektronika umožňuje řídit oba 
motory symetricky, každý zvlášť nebo s rozdílnou polaritou.  
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Pokyny pro pohyb katamaránu jsou zasílány dálkově pomocí WiFi 
z operátorské stanice a příjem zajišťuje Raspberry Pi. Řídící obvody jsou provedeny 
s využitím mikrokontrolerů ATXmega a počítače Raspberry Pi. Koncovým stupněm 
jsou dedikované DPS, které zajišťují napájení motorů a snímání vnitřních stavů. Nad 
dedikovanými deskami je sjednocující komunikační deska, která propojuje motorové 
desky s palubním počítačem Raspberry Pi. 

Při řešení jsme vybrali několik možností, jak vést další vývoj tohoto robotu. 
Za nejrozmanitější a nejnáročnější možnost považuji naprogramovat robota tak, aby 
byl schopen autonomně vykonávat operátorem specifikované mise a proto plánuji 
orientovat další vývoj tímto směrem. 

Pro testování a porovnávání schopností robotů bylo využito stojaté vodní 
plochy o rozměrech přibližně 5x10 metru, na které probíhaly testovací plavby obou 
plavidel. Testovanými schopnosti byla plavba vpřed, vzad, manévrování na místě 
a za jízdy. K vyhodnocení výkonu bylo využito pouze přibližných srovnávacích 
metod. Srovnání robotů nemůže být považováno za směrodatné, jelikož konstrukce 
KAMboat 2 ještě není ukončena a proto nemohla být provozována na hranici svých 
možností. I přesto lze učinit jisté závěry o schopnostech nového robotu. 

Při shodném proudovém odběru testovaných robotů dosahuje KAMboat II 
přibližně o 30% vyšší akceleraci a maximální rychlost při pohybu vpřed. 
Při deceleraci nedochází k tak výrazným turbulencím v okolí lodního šroubu jako 
u KAMboat I, nicméně stále je patrné, že lodní šroub je jednosměrný. Zatímco 
KAMboat I má nejmenší poloměr otočení přibližně čtyřnásobek své délky, KAMboat 
II lze otočit na místě okolo opěrného bodu, kterým je motor ve zpětném chodu. 
Manévrování za jízdy bylo testováno na jednoduchém slalomu. Pozorovali jsme, že 
KAMboat I je nemotornější a při projíždění slalomu vyžadovala pomalejší jízdu 
a zkušeného operátora. S KAMboat II zvládl hladce manévrovat slalomem i laik. 
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Příloha 1: Schémata plošných spojů 

Obr. 11: Schéma komunikační desky KAMboat 2 
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Obr. 12: Schéma řídící motorové desky KAMboat 2 
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Obr. 13: Schéma napájecího můstku BLDC motoru 
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Obr. 14: Schéma zapojení nadproudové ochrany s filtrem a snímačem napětí 

Obr. 15: Schéma zapojení snímače proudu 

Obr. 16: Schéma zapojení zdroje 3V3 pro napájení řídící elektroniky a snímačů 
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Obr. 17: Schéma zapojení zdroje 5V pro napájení Raspberry Pi a příslušenství 
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Příloha 2: Technická dokumentace, dodatky 
Obr. 18: Znázornění informací předávaných v rámci robotu 
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Obr. 19: Celkový pohled na 3D model KAMboat 2 
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Obr. 20: Podélný řez trupem KAMboat 2 
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Obr. 21: Příčný řez KAMboat 2 s pláštěm 

 


