
 

 

 

 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A 
BIOMECHANIKY 

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND BIOMECHANICS 

 

 

 

 

 

 

ROBOTICKÝ STOLNÍ FOTBAL - HERNÍ STRATEGIE 

ROBOTIC TABLE FOOTBALL - GAME STRATEGY 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Pavel Vaverka 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Roman Parák 

BRNO 2018 
  



 

 

  



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání bakalářské práce
Ústav: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
 

Student: Pavel Vaverka
 

Studijní program: Aplikované vědy v inženýrství
 

Studijní obor: Mechatronika
 

Vedoucí práce: Ing. Roman Parák
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Robotický stolní fotbal – herní strategie

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Práce bude věnována problematice robotického stolního fotbalu, konkrétně návrhu a otestování herní
strategie. Součástí práce bude stručná rešerše v oblasti  zpracovávaného úkolu, následovat bude
implementace na zařízení.
Práce je realizována ve spolupráci s firmou B+R Automatizace s r.o.

Cíle bakalářské práce:

– Seznamte se s aktuálním stavem řešení robotického stolního fotbalu.
– Seznamte se s řídicími prostředky společnosti B&R Automation.
– Proveďte stručnou rešerši již navržených herních strategií pro robotický stolní fotbal.
– Navrhněte herní strategie pro všechny osy jednoho týmu.
– Vytvořte softwarový modul realizující herní strategie.
– Ověřte herní strategie simulací a následně na reálném stolním fotbalu.

Seznam doporučené literatury:

MAREČEK, P.: Robotický stolní fotbal. VUT FSI, Brno, 2016

JEDINÝ, L.: Robotický stolní fotbal. VUT FSI, Brno, 2016

PARÁK, R.: Robotický stolní fotbal - herní strategie. VUT FSI, Brno, 2017

OTRADOVSKÝ, R.: Robotický stolní fotbal - detekce polohy protihráče. VUT FSI, Brno, 2017

BUBENÍK, Ľ.: Model robotického stolního fotbalu. VUT FEKT, Brno, 2017

MAŇAS, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

B&R Automation, http://www.br-automation.com/cs/, přístup 17. října 2017

 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal 

firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace 

a její produkty. Dále bude stručně popsán současný stav projektu a zároveň představeny 

další podobné projekty. V hlavní části bude teoreticky i prakticky navržena herní strategie 

a vytvořen jednoduchý program simulace stolního fotbalu pro průběžné testování. 

V závěru práce budou zhodnoceny dosažené výsledky a budou navrženy možnosti 

dalšího rozvoje strategie.  

ABSTRACT  

The aim of this bachelor's thesis is to design and implement a game strategy for a robotic 

table football of the B&R Automation company. The company B&R Automation and its 

products will be presented in the introduction. The following chapters will briefly 

describe the initial state of the table football as well as other similar projects. In the main 

part, the game strategy will be both theoretically and practically designed and a simple 

program for testing of the strategy will be developed. The final part of the thesis will sum 

up the achieved results and propose ways of further development. 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat herní strategii pro robotický 

stolní fotbal. Samotná strategie nemůže fungovat bez detekce míče kamerou a ovládání 

herních os lineárními a rotačními motory. Těmito tématy se však tato práce nebude 

aktivně zabývat, neboť jsou řešeny v rámci samostatných projektů. Budou ale krátce 

představeny v samostatné kapitole. Během práce bude ovšem nezbytná úzká spolupráce 

s autory těchto projektů ke sladění celkové funkčnosti a dosažení synergického efektu. 

Práce vzniká pod záštitou firmy B&R Automatizace, sídlící v Brně, která celý projekt 

financuje a poskytuje podporu. Robotický stolní fotbal bude sloužit především 

pro reklamní účely a propagaci B&R Automatizace a Vysokého učení technického v Brně 

(VUT) a prohloubení již nyní pevného vztahu mezi firmou a VUT. 

 Úvod práce je věnován představení firmy B&R a jejích produktů. Následující 

kapitola bude prezentovat podobné, již existující zahraniční i české projekty. Dále je 

popsán současný stav řešení stolního fotbalu a paralelní projekty řešící ostatní části 

robotického stolního fotbalu. V hlavní části bude navržena a implementována herní 

strategie. Současně bude vypracován desktopový program pro simulaci hry. Účelem 

tohoto programu není po fyzikální stránce zcela reálná simulace, ale jen 

zjednodušená, sloužící k podpoře vývoje strategie. Strategii tak bude možno testovat 

a sledovat její chování nezávisle na skutečném fotbalovém stole. Testování bude probíhat 

i na reálném stole, v závislosti na pokroku spolupracujících projektů. Dopředu nelze 

říci, jaká strategie je pro hru nejlepší, neboť to do značné míry záleží na ostatních 

částech, zejména kameře a pohonech. Také se očekává další budoucí rozvoj strategie 

i celého stolu. Důležitým požadavkem je proto  modularita, která tento postupný vývoj 

umožní. Na závěr bude strategie testována v reálných podmínkách na stole a bude 

provedeno zhodnocení její výkonnosti a navrhnuty cesty dalšího rozvoje.  
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2 B&R AUTOMATIZACE 

2.1 Firma B&R Automatizace 

Společnost B&R Industrial Automation GmbH (dále jen B&R) byla založena roku 1979 

Erwinem Bernecker a Josefem Rainerem v rakouském Eggelsbergu, s cílem nabídnout 

širokou škálu technických řešení a výrobků pro oblast průmyslové automatizace. 

Od svého založení prošla firma postupným rozvojem a rozšiřováním portfolia. Dnes 

je jedním z vedoucích výrobců automatizační techniky pro automobilový, zpracovatelský 

a energetický průmysl. V roce 2017 byl počet zaměstnanců 3000 ve více než 

70 zemích, z čehož více než 1000 působí v oddělení vývoje. Obrat dosáhl 561 mil. Euro, 

což představuje meziroční růst o 11%. Důležitým prvkem firemní strategie jsou značné 

investice (přes 10% obratu) do vývoje nových a vylepšování stávajících produktů, vývoj 

zákaznických řešení na míru a poskytování školení a technické podpory. Celosvětová 

přítomnost na všech klíčových trzích (Německo, Čína, USA, Japonsko, Švýcarsko) je 

zajištěna rozsáhlou sítí téměř 200 poboček a 25 dceřiných firem.  To vše vede k vysoké 

konkurenceschopnosti firmy a spokojenosti zákazníků, symbolizované mottem 

„Perfection in Automation“. Do České republiky firma vstoupila v roce 1997 založením 

hlavního sídla v Brně, následovalo otevření pobočky v Praze. [1] [2]  

 

Obr. 1:  Sídlo společnosti v rakouském Eggelsbergu [3] 

Při založení firmy před téměř čtyřiceti lety byli hlavními produkty čítač Unicount 

a volně programovatelný PLC Unicontrol, který dal průmyslovým firmám na svou dobu 

nevídané možnosti automatizace výrobních procesů. Dále B&R expandovala do oblastí 

elektrických pohonů a zařízení typu CNC (Computer Numerical Control). Prudký rozvoj 

počítačových technologií v 80. a 90. letech 20. století umožnil výrobu stále výkonnějších 

průmyslových počítačů. V roce 1993 tak přišel na trh IPC2000. Rozvíjela se také oblast 
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vizualizace a ovládání pomocí řídících panelů. Dále byl vyvinut servopohon  ACOPOS 

a další druhy řízení pohonů. 

Firma musela reagovat na moderní trendy v průmyslové automatizaci jako je 

zvyšující se komplexita softwarových programů a potřeba komunikace mezi jednotlivými 

zařízeními. Odpovědí byl v roce 1997 vznik integrovaného vývojového prostředí 

Automation Studio, které přineslo výrazné zjednodušení programování pro automatizaci. 

Pro oblast komunikace bylo důležité vytvoření komunikačního protokolu Ethernet 

POWERLINK, později doplněného protokolem OPC UA. V současnosti firma 

zdokonaluje stávající systémy a vyvíjí nová inovativní řešení, zejména 

vizualizačních, mobilních a komunikačních systémů. To vše s ohledem na modularitu 

tak, aby zákazník mohl dostat kompletní řešení, pokrývající celé spektrum moderního 

průmyslu. Důležitým milníkem byl rok 2017, kdy firmu B&R od jejích zakladatelů koupil 

švýcarsko-švédský technický gigant ABB, aby tak vyplnil mezeru ve svém pokrytí 

oblasti automatizace. Touto syntézou ABB očekává posílení pozice a otevření nových 

příležitostí, o čemž svědčí střednědobý cíl zvýšení obratu B&R na 1 miliardu dolarů. [4] 

 

Obr. 2:  ABB a B&R [5] 

2.2 Portfolio B&R  

Současná nabídka produktů firmy B&R obsahuje kompletní řešení pro všechny oblasti 

moderní průmyslové automatizace. To znamená především pohony, komunikace, 

průmyslová PC, Human Machine Interface (HMI) a technologie pro bezpečnost. Všechny 

produkty jsou navrženy k maximální vzájemné kompatibilitě. Vlastní programovací 

prostředí Automation Studio umožňuje rychlý a jednoduchý vývoj přizpůsobený 

potřebám každého zákazníka. V posledních letech se B&R zaměřuje i na mobilní 

automatizaci. Proto byl vyvinut systém X90 pro užitková vozidla a venkovní provoz. 

Na webových technologiích postavené MappView zase umožňuje snadnou vizualizaci 

a intuitivní uživatelské rozhraní. Firma B&R  také intenzivně pracuje na prvcích 

pro strojové vidění, které jsou v současné době nedílnou součásti průmyslu 4.0. [6] 
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2.2.1 Ethernet POWERLINK 

Komunikační protokol Ethernet POWERLINK je založený na běžně používaném 

standardu Ethernet. Byl vyvinut firmou B&R v roce 2001. Druhá verze, Ethernet 

POWERLINK V2, byla představena roku 2003 a přinesla rozšíření o aplikační vrstvu. 

Hlavní výhodou komunikačního protokolu POWERLINK je schopnost přesné, rychlé 

a časově deterministické komunikace v reálném čase. Toho je dosaženo pouze 

softwarovým řešením, nejsou potřeba žádné doplňující hardwarové komponenty. Proto 

je tento protokol vhodný pro komunikaci a přenos dat mezi různými zařízeními firmy 

B&R. Přenosová rychlost dosahuje až 100 Mb/s, přesnost časové synchronizace je 

100 ns. Protokol je cyklický, s nastavitelnou dobou cyklu (minimálně 200 μs). Platí 

však, že při takto krátkém cyklu lze přenést méně dat od méně stanic, než při pomalejší 

komunikaci. [7] [8] 

 

Obr. 3:  Komunikační protokol Ethernet POWERLINK [9] 

2.2.2 Průmyslové PC 

Klíčovou součástí každého řešení průmyslové automatizace jsou průmyslové PC a PLC 

(Programmable Logic Controller). Zde jsou hlavními požadavky výkon, odolnost, 

škálovatelnost a spolehlivost. Důležité jsou také prvky HMI pro snadné ovládání, řízení 

a komunikaci s lidskou obsluhou během provozu. Všechny průmyslové PC firmy B&R 

mají jedno- až čtyřjádrový procesor Intel, což zajišťuje dostatek výkonu i pro náročné 

aplikace. Technologie AMT (Active Management Technology) umožňuje na dálku 

zobrazit stav hardwarové vrstvy, což zjednodušuje údržbu. Komunikace je zajištěna 

protokolem Powerlink a USB portem. Software a data bývají uloženy 

na kartě. U jednotky typu X20 se jedná o kartu CompactFlash, ostatní systémy využívají 

CFast. Tyto karty jsou univerzální a vyměnitelné mezi různými typy zařízení firmy. Jako 

operační systém slouží buď real-time Automation Runtime (AR), nebo standardní 

operační systémy Windows a Linux. V případě vícejádrových procesorů lze nainstalovat 

AR a souběžně na druhém jádře Windows či Linux. Takového řešení využívá i robotický 

stolní fotbal. AR se stará o běh samotné hry, zatímco Windows zajišťuje uživatelské 

rozhraní. Časté jsou průmyslové PC s integrovanými displeji, sloužící k zadávání 

i zobrazování dat a ovládání systémů jejich obsluhou. Obrazovka i PC jsou však 

vyměnitelné podle aktuálních potřeb a nároků. [10] 
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2.2.3 OpenSAFETY 

OpenSAFETY je na sběrnicovém systému založený protokol pro přenos dat, klíčových 

pro bezpečnost. OpenSAFETY využívá různé typy stávajících sběrnic průmyslového 

Ethernetu, není tedy potřeba dalších spojení jen pro prvky bezpečnosti. Další výhodou je 

snadná konfigurovatelnost přímo v počítači a udržení přehledu nad celým systémem 

bezpečnosti. Zvýšit spolehlivost v případě poruchy primárního PLC lze zařazením 

náhradního  PLC, který v tomto případě jeho roli převezme. Obdobně lze zdvojit                              

i kabelovou síť, při poškození primární trasy lze komunikaci přesměrovat přes jinou větev 

kabelů. [11] 

 

Obr. 4:  Sběrnice OpenSAFETY [12] 

2.2.4 Systém X20 

Hlavní I/O systém firmy B&R je X20. Ten byl navržen jako vysoce modulární, jednotný 

systém, který lze jednoduše připojit ke sběrnici. Systém je pak možné nastavit a použít 

v kombinaci s ostatními prostředky. Jeho architektura je založena na systému plátků 

(„slice“), které lze kombinovat přesně podle konkrétních potřeb a zapojit do lišty. Existuje 

tedy několik typů modulů, hlavním je řídící systém, který obsahuje CPU, paměť RAM 

a standardní komunikační protokoly RS232, Ethernet a USB. Dále existují jednotlivé I/O 

moduly, složené vždy ze 3 dílů, svorkovnice, elektrického a sběrnicového modulu. 

Posledním typem jsou moduly pro bezpečnost typu „safety“, certifikované TÜV 

Rheinland. [13] [14] 

 

Obr. 5:  Modulární systém X20 [15] 
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2.2.5 Vývojové prostředí Automation Studio 

Jedním z hlavních produktů firmy je integrované vývojové prostředí (IDE) Automation 

Studio (AS). Poprvé bylo představeno roku 1997, aktuální je verze 4. Hlavním cílem AS 

je sjednotit vývoj všech částí projektu a poskytnout pro ně vhodné nástroje. AS umožňuje 

vytvořit virtuální model hardwarové struktury celého automatizovaného 

systému, vyvinout softwarové programy pro jednotlivé komponenty a vše poté nahrát 

do skutečných zařízení. Tato integrace výrazně zrychluje, zlevňuje a zefektivňuje celý 

vývojový proces a dává vývojářům ucelený přehled o systému. Další výhodou je 

znovupoužitelnost jednotlivých částí a možnost testování hardwarové sestavy uvnitř 

programu, ještě před jejím sestavením. Lze tak odhalit chyby v návrhu a soustavu 

optimalizovat.  

Pro vývoj softwaru jsou podporovány všechny důležité programovací jazyky 

průmyslové automatizace, jako IEC 61131-3 (Ladder diagram, Structured text, 

Instruction list atd.), ANSI C a objektově orientovaný ANSI C++. Zahrnuté je množství 

knihoven pro řízení pohonů, bezpečnost atd., lze také vytvářet knihovny vlastní. Možné 

je i importovat programy a funkce generované externě, například v nástrojích CAD nebo 

ANSI C kód vygenerovaný v programu MATLAB/Simulink. [16] [17] 

 

Obr. 6:  Vývojové prostředí Automation Studio [16] 

Vývojové prostředí Automation Studio se skládá ze tří hlavních částí: 

 Logical View, Configuration View a Physical View. 

 

 Logical View je softwarová část, zde se vkládají programy, zdrojové 

a další soubory psané v různých jazycích podporovaných AS. Programy 

jsou cyklické, provádí se vždy v nastaveném časovém intervalu. Lze 

spouštět několik samostatných programů, tzv. tasků, v různých 

intervalech. K tomu slouží 8 cyklických tříd s nastavitelnou periodou. 

Každý task má své lokální proměnné. Sdílení proměnných mezi 

jednotlivými tasky pak probíhá přes globální proměnné. 
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 Configuration View umožňuje veškeré nastavení celého projektu, 

nastavení cyklických tříd, mapování vstupů, výstupů a síťových připojení. 

Výhodou je možnost tyto konfigurace nebo jejich části ukládat a opět 

používat pro další projekt. 

 Physical View slouží k nastavování hardwarové konfigurace 

a jednotlivých HW modulů. Velmi užitečný je grafický nástroj zvaný 

Systémový designer, kde se přehledně zobrazuje celá sestava. 

 

Obr. 7:  Vývojové prostředí Automation Studio [16] 
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3 PŘEHLED SOUČASNÝCH ŘEŠENÍ STRATEGIE 

ROBOTICKÉHO STOLNÍHO FOTBALU 

Cílem této kapitoly je představit ostatní řešení robotického stolního fotbalu, především 

jejich herní strategie. Tyto různé přístupy ke strategii budou analyzovány. Vyvozené 

závěry později pomohou při výběru vlastního řešení. 

První robotický stolní fotbal vznikl v roce 2002 na univerzitě ve Freiburgu. Tento 

plně automatický stolní fotbal sloužil k výzkumu robotiky a umělé inteligence. 

V následujících letech, s postupem rozvoje robotiky a automatizace, vznikla celá řada 

podobných projektů, využívajících rozmanitá softwarová i hardwarová řešení. Tyto 

projekty byly vytvořeny buď v akademické sféře, nebo komerčně pro propagační účely 

firmy. 

3.1 Robotický stolní fotbal Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze 

Tento projekt byl první řešení robotického stolního fotbalu v České republice. Diplomová 

práce vznikla v akademickém roce 2014/2015. Byla založena na PLC firmy Siemens 

a inteligentní kameře Cognex. Kamera byla umístěna nad hracím stolem, kvůli detekci 

míče byla herní plocha osvětlena. Strategie byl algoritmus, snažící se zastavit míč a poté 

vystřelit, nebo nahrát sousednímu hráči, který poté provede výstřel. Tento projekt také 

zajímavě řešil bezpečnost lidského hráče. Pokud kamera zaznamenala  objekt větší než 

míč (např. lidská ruka), byl okamžitě zastaven veškerý pohyb motorů. [17] 

 

Obr. 8:  Schéma pohonů stolního fotbalu [17] 

3.2 Poloautomatický stolní fotbal Eindhoven University of Technology 

Roku 2012 byl akademickými pracovníky a studenty univerzity v Eindhovenu vyvinut 

stolní fotbal, sloužící zejména k výzkumu řídících systémů, strojového vidění a umělé 

inteligence. V první fázi měl robotický i lidský hráč pouze jednu osu. Přes Ethernet 

připojená kamera prováděla zpracování obrazu k detekci míče. Strategie byla zpočátku 
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pouze jednoduchá, zaměřená na nalezení a odkopnutí míče k bráně protivníka. Při hře 

naměřená data byla použita pro strojové učení rozpoznání míče a strategie a další rozvoj 

algoritmů. [18] 

 

Obr. 9:  Poloautomatický stolní fotbal [19] 

3.3 Robotický stolní fotbal École polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL) 

Studenti a akademičtí pracovníci švýcarské university v Lausanne začali na projektu 

robotického stolního fotbalu pracovat v roce 2016. Postupným vylepšováním dokázali 

kamerou získávat až 300 snímků za sekundu. Kamera je umístěna pod průhlednou herní 

plochou. Použité motory mají přesnost do 1 mm a mohou generovat zrychlení až 9 g. 

Program strategie je stále rozvíjen, cílem je dokázat předvídat pozici míče i soupeřových 

hráčů. V budoucnu by vývojáři chtěli postavit dva robotické hráče proti sobě a pořádat 

soutěže robotických strategií. [20] 

 

Obr. 10:  Poloautomatický stolní fotbal [21] 
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3.4 Robotický stolní fotbal Birmingham Young University 

Univerzitní projekt robotického stolního fotbalu byl zaměřen na řízení pomocí umělé 

inteligence. Během hry algoritmus pozoruje a měří styl hry protivníka a přizpůsobuje se 

mu. Neustále se tak učí a zlepšuje. Po určité době a tréninku algoritmu se robotický hráč 

dokázal vyrovnat lidským hráčům. [22] 

 

Obr. 11:  Snímek z kamery robotického stolního fotbalu [23] 

3.5 Robotický stolní fotbal firmy PILZ 

Firma PILZ, působící v oblasti automatizace, představila tento robotický stolní fotbal 

v roce 2015 na veletrhu v Hannoveru. Jedná se o první komerční projekt robotického 

stolního fotbalu, slouží především pro propagační a reklamní účely. Celý fotbal je proto 

sestaven z komponent firmy PILZ. Jednoduchá strategie měla defenzivní 

charakter, snažila se zabránit inkasování gólu. Při zachycení míče hráče byl proveden 

výstřel směrem k soupeřově bráně. I tato jednoduchá strategie však byla schopna 

dosáhnout určitých úspěchů proti amatérským hráčům. [24] 

 

Obr. 12:  Robotický stolní fotbal firmy PILZ [25] 
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4 SOUČASNÝ STAV ROBOTICKÉHO STOLNÍHO 

FOTBALU 

Projekt robotického stolního fotbalu začal v akademickém roce 2015/2016, kdy byla 

v rámci bakalářských a diplomových prací postavena základní konstrukce a systém 

elektrických pohonů a řízení herních os. V minulém roce pak byly položeny základy 

rozpoznávání polohy míče kamerou a vytvořen řídící software se základní herní strategií 

a uživatelským rozhraním. 

 

V současném stavu je tedy možné identifikovat tyto hlavní složky fotbalu:  

 

 mechanická konstrukce, bezpečnost, herní osy a pohony 

 kamera k detekci polohy míče 

 software - program herní strategie, uživatelského rozhraní, simulace hry v PC 

 

Tato kapitola popíše výchozí stav jednotlivých částí. Kapitola Paralelní projekty 

poté představí aktuální projekty, které robotický stolní fotbal v akademickém roce 

2017/2018 dále rozvíjí. 

 

Obr. 13:  Celkový pohled na robotický stolní fotbal 

4.1 Mechanická konstrukce 

Jako vůbec první část celého projektu vznikla samotná mechanická konstrukce. Musela 

být navržena s ohledem na umístění pohonů os, řídicího systému, kamery a obrazovky. 

Podmínkou však bylo, aby se stůl z hráčova pohledu v maximální možné míře podobal 

běžnému stolnímu fotbalu. Další důležitý faktor byla rozebíratelnost 
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a přenositelnost, protože fotbal měl být využit k prezentačním účelům firmy, což 

znamená vystavování na různých veletrzích a podobně. To bylo vyřešeno rozdělením 

sestavy na samotný herní stůl a z boku připojenou skříň, obsahující pohony a řídicí 

systém. Vzhledem ke značným rozměrům, váze a především tomu, že usazování herních 

os do motorů vyžaduje vysokou přesnost a rovnost podlahy, zůstala mobilita omezená 

a proces přepravy a opětovného složení zabere až  několik hodin.  

Fotbal se tedy skládá ze dvou dílů, stolu a pojízdné skříně. Ke stolu je 

přimontována kamera a herní osy. Pojízdná skříň obsahuje veškerou 

elektroniku, kabeláž, řídící jednotky a pohony os. K této skříni je také připevněn panel 

s dotykovou obrazovkou, plnící funkci uživatelského rozhraní a držák osvětlení 

hřiště pro potřeby kamery. Skříň byla zhotovena z lehkých hliníkových profilů, boky jsou 

vyplněny plastovými přepážkami. Z vnitřní strany jsou k rámu připojeny jednotlivé 

komponenty řízení, tedy výpočetní jednotka pro herní program a strategii, ACOPOS 

pro řízení os a X20 pro přenos dat. [26] 

 

Obr. 14:  Sestava stolního fotbalu [26] 

4.2 Bezpečnost 

Zajištění bezpečnosti lidských hráčů je velmi důležité. Hrozí zde především poranění 

rukou v herním prostoru od úderu robotickou herní osou. Zakrytí celé plochy plexisklem 

by bylo nevhodné, a proto byl vytvořen systém optické mříže. Nad jedné straně je 

umístěna vysílací brána, naproti se nachází přijímač. Pokud je některý z paprsků 

přerušen, znamená to přítomnost cizího předmětu v herním prostoru. Okamžitě je 

zastaven a zablokován pohyb pohonů os, aby nedošlo k případnému poranění. 

Pro okamžité manuální vypnutí je na hlavním panelu pod obrazovkou umístěno tlačítko 

E-Stop (Emergency Stop). [27] 



 

 

29 

 

 

Obr. 15:  Optická brána nad herní plochou [27] 

4.3 Herní osy a pohony 

Tak jako u standardního stolního fotbalu jsou čtyři osy na každé straně. Osy lidského 

hráče jsou standardní. Osy robotické musí mít specifické vlastnosti a rozměry, byly proto 

vyrobeny speciálně na míru. Každá osa se skládá ze dvou dílů, vnitřního a vnějšího. Užší 

vnitřní tyč je posouvána lineárním motorem podélně. Posouvá tak i figurky hráčů. Vnější 

díl je spojen s rotačním motorem a pomocí čepu přenáší otáčení i na vnitřní tyč. 

K zajištění lineárního pohybu slouží lineární motory od firmy LinMot. Rotační pohyb 

vykonávají servomotory firmy B&R. K jejich řízení se používá frekvenční měnič typu 

ACOPOSmicro. [27] 

 

Obr. 16:  Umístění motorů a osy [27] 
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4.4 Detekce vstřelení gólu a polohy herních os 

Detekce vstřelení gólu funguje na principu optických bran, obdobně jako systém 

bezpečnosti. Je-li optický paprsek v brance přerušen, znamená to vstřelení gólu. Program 

odpovídajícím způsobem upraví herní skóre a připraví se na nové vhazování. 

Polohu vlastních robotických hráčů lze snadno získat z údajů o poloze, kterou 

zaznamenávají enkodéry v rotačních a lineárních motorech. K určení polohy lidského 

protihráče bylo použito optického snímače. Ten je umístěn ve skříni pohonů, přímo 

naproti osám lidského hráče. Tyto osy pak mají na svých koncích reflektivní 

kotouče, které paprsek odráží zpět do detektoru. Z údaje o vzdálenosti konce osy 

od snímače lze poté dopočítat pozici hráčů na hřišti. O úhlu natočení lidských hráčů se 

nezjišťuje úhlová poloha, ale jen informace, jestli je hráč sklopen v úhlu, při kterém dojde 

ke kontaktu s míčem, nebo ne (tedy je zvednut). K tomu slouží optické čidlo a kotouč 

s matnou a reflektivní částí. Čidlo snímá, jestli se paprsek odrazí od reflektivního výseku 

kotouče, nebo se neodrazí po dopadu na jeho matnou část. Podle toho jsou rozlišeny dvě 

polohy, sklopená a zvednutá. [28] 

 

Obr. 17:  Detekce polohy hráčů optickým snímači 

4.5 Rozpoznání obrazu inteligentní kamerou 

Zásadním úkolem robotické části je získat údaj o pozici míče, protože bez této informace 

nemůže strategie efektivně fungovat. Současné řešení k detekci používá inteligentní 

kameru Cognex In Sight 7000. Kamera je umístěna na oddělitelné konstrukci pod herní 

plochou. Samotná plocha je z matného skla, průhledné by totiž bylo rušivé pro lidského 

hráče. Nad stolem se nachází zdroj světla. Kamera je černobílá, rozlišuje 255 odstínů šedé 

barvy. Rozpoznání míče tedy funguje na principu kontrastu jasu od zdroje světla 

a tmavého stínu míče. V kameře je výkonný procesor a 512 MB flash paměť. Do té se 
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ukládají programy, podle kterých kamera pracuje. Tyto programy se vytváří v nástroji 

In-Sight Explorer. Program kamery se tedy zaměřuje na vyhledávání tmavé oblasti 

kruhového tvaru na daném snímku.  

Pro schopnost strategie reagovat rychle a přesně je důležitý počet snímků 

za sekundu – FPS (Frames Per Second). Ten je závislý na velikosti plochy snímku. 

Chytrá kamera umožňuje celý snímek rozdělit na podoblasti a poté prohledávat jen 

některé z nich. Byl tedy vytvořen algoritmus k určování, na které oblasti se má kamera 

zaměřit. To umožňuje optimalizovat počet FPS. V závislosti na konkrétní situaci kamera 

snímala rychlostí okolo 30 snímků za vteřinu. Komunikace mezi kamerou a PPC probíhá 

pomocí Ethernetu. Kamera je kompatibilní s protokolem POWERLINK. [29] 

 

Obr. 18:  Umístění kamery a osvětlení [30] 

4.6 Uživatelské prostředí 

Aby byl robotický fotbal pro lidi atraktivní, je nezbytné ho vybavit intuitivním 

a moderním uživatelským rozhraním HMI (Human Machine Interface). To je zajištěné 

dotykovou obrazovkou, umístěnou naproti lidskému hráči. Rozhraní umožňuje ovládání 

a nastavování hry. Dále lze zobrazovat průběh hry vykreslováním polohy hráčů a míče 

na hřišti během hry. Uživatelské rozhraní obsahuje i různé herní statistiky. Taktéž je 

možné přepínat mezi jazyky. Celé uživatelské prostředí je vytvořené v MappView. 

MappView je nástroj, umožňující tvorbu interaktivních uživatelských rozhraní pomocí 

webových technologií. Jeho výhodou je plná integrace do vývojového prostředí 

Automation Studio, ve kterém byl vytvářen celý projekt stolního fotbalu. [30] 
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Obr. 19:  Obrazovka uživatelského rozhraní [30] 

4.7 Software 

Pro herní strategii je nejdůležitějším prvkem robotického stolního fotbalu právě software. 

Původní software vycházel z loňské diplomové práce Romana Paráka. Počítač 

robotického stolního fotbalu je typu Panel PC (PPC). Byl tedy přímo integrován 

k dotykové obrazovce uživatelského rozhraní. Řídící jednotka je typu PC 2100. Její 

čtyřjádrový procesor Intel Atom E3845 má frekvenci 1910 MHz. Software se skládal 

ze dvou hlavních komponent. První část byl v jazyce ANSI C napsaný hlavní 

program,  obsahující strategii, který poté běžel v PPC v herním stole. Druhou částí byl 

simulátor vytvořený v programu MATLAB.  

Hlavní program, vytvořený v Automation Studiu programovacím 

jazykem C, obsahoval veškerý software pro běh robotického fotbalu. To znamená 

strategii, modul bezpečnosti, uživatelské rozhraní a řízení hry jako celku. Hlavní 

nevýhodou této koncepce bylo nadměrné provázání jednotlivých částí algoritmu 

strategie, které neumožňovalo provádět změny a další vývoj rychle a jednoduše.  

Druhou částí byla simulace hry v uživatelském prostředí MATLAB. Ta umožňovala 

simulovat rozhodování strategie o požadované poloze os na základě údajů o poloze 

a směru pohybu míče. Simulace však byla pouze statická, nebylo možné simulovat 

průběh pohybů hráčů i míče v čase. To omezovalo přínos této koncepce pro programátora 

strategie. Druhou nevýhodou bylo, že kód strategie bylo při vývoji testování nutné psát 

paralelně v C i MATLAB, což zvyšovalo časovou náročnost vývoje a vytvářelo prostor 

pro chyby. Řešení těchto problémů bylo důležitou součástí této práce a bude proto 

podrobněji popsáno v dalších kapitolách. [30]
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5 PARALELNÍ PROJEKTY 

Vzhledem ke komplexnosti celého projektu robotického stolního fotbalu byl jeho další 

vývoj v akademickém roce 2017/2018 rozdělen do čtyř částí. Těmi jsou kromě herní 

strategie i řízení herních os, hlavní řídící program zvaný Framework a kamera k vyhledání 

míčku. Kamera byla řešena dvěma různými způsoby. Inteligentní kamerou Cognex 

a kamerou integrovanou do Raspberry Pi. Všechny projekty musely během vývoje úzce 

spolupracovat. Bylo tedy nezbytné přesně určit role a rozsah jednotlivých částí 

a vzájemně komunikovat při vývoji. Každá část byla rozvíjena jako projekt bakalářské 

práce studenty VUT Fakulty strojního inženýrství a Fakulty elektrotechniky 

a komunikačních technologií. Cílem této kapitoly je tyto práce blíže představit. 

5.1 Regulace pohonů herních os – Ondřej Sláma 

Tento klíčový projekt se zabýval řízením pohonů herních os. Cílem bylo optimalizovat 

práci motorů, které pohánějí herní osy a to tak, aby byl jejich pohyb co nejrychlejší 

a nejpřesnější. To umožní spolehlivě vykonávat požadavky herní strategie. Za tímto 

účelem byl navržen zpětnovazební regulátor, ovládaný z programu v řídícím počítači. 

Ten podle požadovaných poloh herních os řídí lineární a rotační motory, které pohybují 

herními osami. Dále bylo součástí projektu zdokonalení detekce polohy herních os 

protivníka a další úpravy mechanické konstrukce stolního fotbalu. [31] 

 

Obr. 20:  Mechanická konstrukce herní osy [31] 
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5.2 Framework – Ondřej Švanda 

V celém projektu robotického stolního fotbalu byl kladen důraz na modularitu projektu 

a jeho řešení jako celek složený z jednotlivých komponent.  Muselo proto vzniknout 

určité komunikační rozhraní a  řídící program. Tím se zabýval projekt Frameworku. 

Framework označuje hlavní program, který běží v PPC v herním stole. Tento program 

řídí a koordinuje všechny části stolního fotbalu, tedy herní osy, senzory, kameru, 

uživatelské prostředí, strategii a bezpečnost. Druhou částí projektu bylo vytvoření 

intuitivního uživatelského prostředí pro obsluhu a ovládání hry. Jako poslední část tohoto 

projektu vznikl program pro dynamickou simulaci pohybu míče a herních os a jejich 

vzájemných kolizí. [32] 

 

Obr. 21:  Uživatelské prostředí Frameworku [32] 

5.3 Detekce míče inteligentní kamerou – Simona Sijková 

Cílem této práce bylo použít inteligentní kameru Cognex In Sight 7000 pro vyhledávání 

polohy míče. Inteligentní kamera využívá zadaného programu k nalezení požadovaného 

objektu na snímku. Hlavním cílem projektu bylo vyvinout algoritmus, který je schopen 

detekovat polohu míče přesně a s vysokým počtem snímků za sekundu. Kamera již byla 

součástí původního stavu. Vzhledem k problémům v mechanické konstrukci, především 

nasvícení plochy a ve vyhledávacím algoritmu ale nefungovala zcela uspokojivě. 

Součástí práce tak bylo vytvoření vyhledávacího algoritmu, vyřešení přenosu získaných 

dat do Frameworku a úprava konstrukce stolu a herní plochy k zajištění optimálních 

světelných podmínek ke snímání. [33] 
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Obr. 22:  Snímek z inteligentní kamery Cognex [33] 

5.4 Detekce míče pomocí Raspberry Pi - Alexander Korotynskiy 

Druhý projekt zaměřený na detekci míče kamerou využíval jednodeskového počítače 

Raspberry Pi 3 Model B. Kamera, snímající herní plochu, posílá snímky ke zpracování 

do Raspberry Pi. Ten vypočítá souřadnice míče pomocí algoritmu pro detekci míče 

na obrazu podle jeho barvy a přepočtem pozice míče na snímku na souřadnice herní 

plochy. Výsledná pozice je protokolem UDP (User Datagram Protocol) předávána 

do řídícího PPC ve stole. Algoritmus vyhledávání míče byl vytvořen v programovacím 

jazyce C++ s využitím knihovny pro zpracování obrazu OpenCV. Optimalizace 

vyhledávacího algoritmu umožnila dosáhnout 38 snímků za sekundu. 
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6 HERNÍ STRATEGIE STOLNÍHO FOTBALU 

Kapitola Herní strategie stolního fotbalu je hlavní kapitolou celé práce. Představí hru 

stolní fotbal, pravidla, důležité skutečnosti a souvislosti. Poté bude pojednávat o herní 

strategii pro stolní fotbal v obecné rovině. Nakonec bude navrhnuta a naprogramována 

konkrétní herní strategie s popisem jejího algoritmu. 

6.1 Hra stolní fotbal 

Stolní fotbal, anglicky table football či foosball, je stolní hra založená na fotbale. Hra 

vznikla koncem 19. století ve Velké Británii a postupně nabírala na popularitě. V roce 

2002 byla založena Mezinárodní federace stolního fotbalu (ITSF) za účelem sjednocení 

pravidel hry, podpory jejího rozvoje a organizace mezinárodních soutěží. 

 Rozměry hracího pole jsou obvykle 120x70 cm, mohou však být i jiné rozměry. 

Herní plocha je v rozích a po okrajích skloněná tak, aby nedocházelo k uváznutí míčku 

v místech mimo dosah hráčů. Umělohmotný míček o průměru 34 mm váží většinou 

20-30 gramů. 

 Hra je standardně pro čtyři hráče ve dvou týmech. Každý tým se skládá z obránce 

a útočníka. Obránce hraje s řadou brankáře (jeden hráč) a obránců (dva hráči), útočník 

pak ovládá střední řadu (záložníky, pět hráčů) a útočníky (čtyři hráči). Cílem je dát 

soupeři co nejvíce branek, obvykle se hraje do deseti gólů.  

 Hra začíná vhozením míčku z otvoru v boku stolu směrem do středu hřiště 

podávajícím týmem. Dále se hráči snaží vstřelit soupeři gól, u profesionálních hráčů 

dosahují rychlosti střel až 56 km/h. Většina pravidel zakazuje otáčení hráčů o více než 

360 stupňů, existuje však mnoho variací pravidel. 

Hráči používají různé strategie, jako nahrávky mezi hráči a osami, pohyby 

ke klamání soupeře a obrané sledování míče, nebo soupeřových os. Důležitá je rychlost 

a přesnost pohybů. [34] 

 

Obr. 23:  Herní plocha stolního fotbalu [35] 
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6.2 Výběr vlastního řešení 

V kapitole Přehled současných řešení strategie robotického stolního fotbalu byly stručně 

představeny již existující projekty. Většina z nich časovým i personálním rozsahem 

převyšovala možnosti této bakalářské práce. Tato řešení však posloužila jako inspirace 

při výběru vlastní metody návrhu strategie. Využití strojového učení a umělé inteligence 

nebylo v rámci této práce možné, byl ale brán ohled na možnou budoucí implementaci 

těchto metod.  

Cílem také bylo vyvinout více než jen jednoduše bránící strategii, v plánu byla 

i určitá míra útočných schopností. Velmi důležité kritérium byla možnost strategii 

v budoucnu dále rozvíjet a vytvářet nové, lepší strategie. Proto musel být návrh strategie 

přehledný, otevřený a modulární. Určité omezení pro vývoj strategie představoval 

fakt, že ostatní části stolního fotbalu byly teprve ve vývoji. Efektivně testovat 

na skutečném stole proto bylo možné až v závěrečných fázích projektu. Proto bylo 

na počátku rozhodnuto vytvořit program simulace hry, který umožní alespoň přibližné 

testování během vývoje. 

6.2.1 Strategie jako modul 

Důležitým faktorem celého robotického fotbalu tedy byla modularita a možnost jeho 

dalšího rozvoje. Pro strategii to znamenalo několik věcí. Potřebu kvalitní, i v budoucím 

rozvoji využitelné dynamické simulace celé hry. Za druhé, strategii vytvořit jako 

samostatný modul, který lze jednoduše vložit do Frameworku tak, aby byla vyměnitelná 

za jinou strategii bez potřeby jakýchkoliv změn v daném Frameworku. A nakonec bylo 

potřeba odstranit duplicitu kódu, který byl dříve psán zvlášť v programu MATLAB 

pro simulaci a v jazyce ANSI C pro PPC v herním stole. 

 Aby práce mohla sloužit i pro budoucí rozvoj robotického stolního fotbalu, bylo 

nutné umožnit postupné vytváření různých strategií. Pro urychlení a zefektivnění vývoje 

musí jednotlivé strategie sdílet některé společné části algoritmu. Odlišují se v konkrétní 

implementaci jednotlivých funkcí a v rozhodování v dané herní situaci.  

 Proto byl hledán způsob, jak tuto modularitu umožnit v rámci kódu tak, aby bylo 

možné určité části programu používat opakovaně a nemuset je přitom psát znovu. 

Všechny strategie budou postaveny na struktuře algoritmu, který provádí předdefinované 

funkce a sdílí definované rozhraní komunikace s Frameworkem. 

6.3 Volba jazyka C++ 

Jako programovací jazyk byl vybrán C++, konkrétněji standard ANSI C++. Tento jazyk 

je nadstavba v průmyslové automatizaci obvyklého ANSI C. Výhoda spočívá v podpoře 

objektově orientovaného programování, což je výborný prostředek k dosažení 

flexibility, modularity a přehlednosti kódu. Je tak možné určité části používat opakovaně 

a nemuset je přitom psát znovu. Jako vývojové prostředí bylo použito Visual Studio 2017 

od firmy Microsoft. 
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6.3.1 Objektově orientované programování 

Objektově orientované programování (OOP) je programovací paradigma, jehož 

elementárním prvkem jsou objekty. Objekt je ucelená jednotka s vnitřním stavem, který 

může být od okolí skryt. Komunikace s okolím probíhá definovanými funkcemi, neboli 

rozhraním. Tím dochází k abstrakci, kdy ostatní prvky mohou s objektem pracovat, aniž 

by potřebovaly znát jeho vnitřní stav. Objekty jsou konkrétní instance tzv. třídy. Třída je 

schéma, definující vnitřní strukturu a vnější rozhraní objektů. Bývají modelovány 

na základě objektů skutečného světa, nebo logických celků vhodných pro řešení daného 

problému. Definovány bývají především atributy a funkce (někdy nazývány metody). 

Atributy jsou proměnné, tedy data, popisující vnitřní stav objektu. Jako funkce jsou 

označovány procedury, které pracují s daty objektu a zajišťují komunikaci s okolím.  

Koncept OOP se začal prudce rozvíjet v 80. letech 20. století, kdy tradiční 

procedurální paradigma přestávalo vyhovovat stále komplexnějším programům. Mezi 

hlavní výhody objektově orientovaného programování totiž patří znovupoužitelnost kódu 

a možnost tvorby programu složeného z jednotlivých komponent a také přehlednost. 

Tři hlavní prvky OOP jsou:  

 Zapouzdření (encapsulation) – skrytí některých atributů a funkcí 

od okolí, jsou použitelné jen uvnitř třídy samotné. 

 Dědičnost (inheritance) – vzájemný vztah dvou nebo i více tříd. 

Umožňuje přebrání některých atributů a funkcí mateřské třídy (base 

class) třídou potomka (derived class).  

 Polymorfismus (polymorphism) – umožňuje znovuvyužitelnost kódu 

několika způsoby, například voláním jedné funkce s parametry 

různých datových typů. Často souvisí s dědičností, lze takto volat 

funkci mateřské třídy, která je definovaná ve třídách odvozených.  

Všechny tyto koncepty byly velmi důležité pro návrh spolehlivého a snadno 

upravitelného programu strategie, efektivně komunikujícího s Frameworkem v rámci 

spolupráce s tvůrci ostatních částí celého projektu stolního fotbalu. [36] [37] 

 

Obr. 24:  Objektově orientované programování [38] 
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6.4 Návrh herní strategie 

Cílem strategie je jednak zabránit soupeři ve vstřelení gólu a také sám gól dát. Zásadní je 

znát pozici, směr pohybu a rychlost míče a pozice hráčů vlastních i soupeřových. Neméně 

důležité je být schopen rychle a přesně pohybovat vlastními hráči. Témata detekce míče 

kamerou a řízení herních os jsou však mimo rozsah práce, zabývají se jimi již zmíněné 

spolupracující projekty. 

Obecně mohou být strategie spíše defenzivní, nebo ofenzivní. Defenzivní strategie 

se především snaží zabránit inkasování gólu. Ofenzivní strategie hraje odvážněji, snaží se 

získat míč a dostat se do pozice pro vstřelení gólu, to však do určité míry na úkor obranné 

schopnosti. Útočná strategie také bude více závislá na přesných a aktuálních údajích 

o míči z kamery. S ohledem na postup prací na ostatních částech fotbalu, bude strategie 

zpočátku spíše obranná, později bude snaha rozšířit i její útočné schopnosti.  

V závěrečné kapitole bude provedeno zhodnocení hry navržené strategie proti 

lidskému soupeři, identifikovány její nedostatky a navrženy způsoby, jak tyto nedostatky 

v budoucím rozvoji projektu odstranit. 

6.4.1 Herní plocha 

Model hrací plochy a souřadnicový systém byl převzat z již existujícího řešení. Jako 

jednotné souřadnice pro kameru, Framework i strategii slouží kartézské souřadnice 

s počátkem uprostřed branky robotického hráče. Pro lepší přehlednost a odstranění 

desetinných čísel byla zavedena vlastní jednotka, zvaná Unit, rovná 0,1 mm. Osa x 

vyjadřuje délku hřiště, nabývá hodnot xmin až xmax (Tab. 1). Pro osu y, šířku 

hřiště, se výhodně využívá osová symetrie, kdy hodnoty sahají od ymin na straně 

robotického hráče po až ymax na straně lidského hráče.  

 

 xmin xmax ymin ymax 

Rozměr [Unit] 0 12100 -3515 3515 

Tab. 1:  Rozměry herní plochy 

Tento způsob měření zjednodušuje výpočty ve strategii. Osy hráčů se mohou 

pohybovat lineárně v ose y a zároveň se kolem této osy otáčet. V ose x nedochází k posunu 

celých hráčů. Nicméně při rotaci se mění složka x polohy nohou hráče (zbytek figurky 

na strategii nemá vliv). Tato složka musí být zohledněna v algoritmu strategie. Důležitá 

skutečnost je, že pravidla zakazují otáčení o 360°. To musí zohlednit strategie i regulace 

pohonů.  

Oba hráči hrají od své brány směrem doprava ze svého pohledu. Robotický hráč 

má červenou barvu, lidský soupeř modrou (Obr. 25). Osy mají různý počet hráčů 

a proměnlivé vzdálenosti od předchozí osy. Osy robotického hráče mají kvůli specifické 

konstrukci omezený rozsah pohybu, nazvaný ymin a ymax limit. Hráče proto nelze posunout 

až na samý okraj hřiště. Všechny tyto údaje jsou přesně zapsány v Tab. 2.      
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 Brankář Obránce Záložník Útočník 

Počet hráčů 1 2 5 3 

Souřadnice x [Unit] 800 2300 5300 8300 

ymin limit [Unit] -920 -970 -540 -800 

ymax limit [Unit] 805 1070 566 870 

Rozestup y [Unit] - 2380 1190 2080 

Tab. 2:  Tabulka parametrů herních os

 

Obr. 25:  Herní plocha stolního fotbalu 

6.4.2 Pohyb a detekce míče 

Herní míč je vyroben z umělé hmoty, jeho průměr je 34 mm. Teoreticky se při hře 

pohybuje po přímkách. Prakticky ale dochází především v nízkých rychlostech 

k zakřivení trajektorie. To je zapříčiněno nedokonalou rovností povrchu, případně 

mírným náklonem celého stolu. Určitý vliv může mít i rotace míče okolo svislé osy, která 

může vlivem odrazů nastat. Tyto změny směru pohybu se projevují tím výrazněji, čím 

pomaleji se míč pohybuje. Proto nepředstavují pro strategii problém, neboť při nízkých 

rychlostech je míč často detekován kamerou. Lze tak tyto odchylky účinně kompenzovat 

ve strategii. Z Obr. 25 je vidět, že podél bočních stran hřiště se nachází nakloněný pás 

o šířce 4,5 cm. Obdobně jsou nakloněné prostory v rozích hřiště. Toto naklonění 

zabraňuje zastavení míče v prostorech, kam nedosáhne žádný hráč. V tomto prostoru 

může dojít k určité změně směru míče, avšak na strategii hry to nemá vliv. Při vysoké 

rychlosti míče se trajektorie změní jen minimálně a při nízké rychlosti detekuje kamera 

pozici míče dostatečně často pro výpočet správné strategie. 

Údaje o pozici míče jsou získávány z kamery, která na snímcích detekuje míč. 

Kamera z obrazu vypočítá souřadnice x, y. Tyto souřadnice jsou pak přes Framework dále 
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předány strategii. Délka intervalu mezi jednotlivými snímky je nepřímo úměrná počtu 

snímků za sekundu (FPS). Tato jednotka je standardně udávaná pro každou 

kameru, neboť je jedním z jejich základních parametrů. Pro strategii obecně platí, že čím 

větší FPS, tím lépe strategie hraje. 

 

Obr. 26:  Značení pro výpočet vektoru pohybu míče 

K výpočtu směru a rychlosti pohybu míče je zapotřebí několik údajů:  

 

 souřadnice polohy x, y na snímku kamery v časovém kroku k 

 souřadnice polohy x, y ze snímku v předchozím časovém kroku k-1 

 časový rozestup těchto kroků, který lze dopočítat z FPS kamery 

Poté je směr vypočítán jako vektor o složkách 𝛥𝑥, 𝛥𝑦: 

𝛥𝑥 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 [Unit] 
(1) 

                                          𝛥𝑦 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1 [Unit] (2) 

Délku s tohoto vektoru lze vypočítat jako: 

𝑠 =  √(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1)2 + (𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1)22
= √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑥22

   [Unit] (3) 

Při známém časovém intervalu mezi snímky lze rychlost míče v získat jako: 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
=

𝑠

1/𝐹𝑃𝑆
= √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑥22

   [Unit ·  𝑠−1] (4) 

Tyto vztahy ale platí pouze pro obecný případ. Ve skutečnosti kamera detekuje míč vždy 

s určitou chybou. Pokud navíc mezi jednotlivými snímky dojde k odrazu míče, neplatí 

tyto vztahy. Tyto situace by vedly k nesprávnému rozhodování strategie. V pozdější 

kapitole proto bude navržen způsob řešení těchto problémů. 

6.4.3 Komunikace s Frameworkem 

V PPC je strategie vložena jako několik C++ souborů, obsahující jednotlivé třídy. Tyto 

soubory se poté inkludují do řídícího programu, tzv. Frameworku. Tento řídící program 

běží v časové třídě 2 ms. Framework má na starosti řízení a koordinování celého herního 
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stolu, tedy kamery, motorů, senzorů a strategie. Jeho funkce byla popsána v kapitole 

Paralelní projekty.  

Z pohledu Frameworku musí mít strategie určité komunikační rozhraní schopné 

plnit následující funkcionality: 

 vstup dat o pozici hráčů 

 vstup dat o pozici míče  

 provedení výpočtu strategie 

 výstup požadovaných herních akcí (pozice hráčů a další) 

 Vývojový diagram na Obr. 27 znázorňuje průběh provádění těchto funcionalit. 

 

Obr. 27:  Vývojový diagram komunikace strategie s Frameworkem 

6.4.4 Využití OOP v programu strategie 

Jak bylo řečeno, hlavním cílem strategie je zabránit v inkasování gólu a zároveň dát gól 

soupeři. Základní informace, nezbytné pro splnění tohoto cíle, jsou poloha a směr pohybu 

míče, poloha a úhel herních os jak robotických, tak soupeře. Zároveň musí být zajištěna 

modularita strategie, tedy možnost strategii postupně vyvíjet a mít zároveň více 

strategií, mezi kterými lze v ovládání stolního fotbalu přepínat. 

K vytvoření několika strategií, jejich flexibilnímu vývoji a sdílení kódu je 

výhodné využít možností, které objektově orientované programování nabízí, zejména 

dědičnosti a polymorfismu.  

Základní třída  BaseStrategy obsahuje funkce tří typů: 

 Běžné funkce, které mají všechny zděděné třídy společné. Jsou označené 

jako public. 
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 Virtuální funkce, označené virtual. Třída BaseStrategy je definuje, avšak 

zděděné třídy je mohou redefinovat označením override. 

 Čistě virtuální funkce, které BaseStrategy pouze deklaruje. Zděděné třídy 

tyto funkce musí vždy samy definovat. Značí se virtual a přidáním =0 za 

hlavičku funkce. 

Virtuální třídy tak umožňují používat objekt strategie přes pointer na typ 

BaseClass. Bez ohledu na konkrétní typ strategie, za běhu programu dojde 

k dynamickému výběru funkce odpovídající třídy (dynamic dispatch). Zděděné třídy 

také mohou definovat své vlastní funkce. Proměnné, které potřebuje každá třída 

strategie, jsou opět deklarovány v základní BaseClass. Zděděné třídy poté deklarují 

svoje vlastní, specifické proměnné. 

 

Obr. 28:  UML diagram dědičnosti tříd strategie 
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6.4.5 Třídy a objekty strategie 

Vzhledem ke komplexnosti hry a potřebě mít mnoho herních dat o různých 

prvcích, zejména o míči, robotických osách, soupeřových osách a herní ploše, byl každý 

z těchto prvků modelován jako třída. To umožní lepší přehled a efektivnější využívaní 

těchto dat při programování, vyšší flexibilitu při testování a sníží počet chyb v programu. 

Také to ulehčí odhalení a opravení případných chyb. Hlavní objekty, které strategie 

obsahuje, jsou tedy objekty strategie samotné, míče, os a další pomocné objekty. 

 

BaseStrategy 

Základní třída strategie, jejíž diagram je na Obr. 28, má kromě již popsaných funkcí 

několik důležitých proměnných. Mezi ně patří zejména: 

 pole Strategy.axes, reprezentující vlastní herní osy 

 pole Strategy.opponentAxes, reprezentující osy soupeře 

 pole Strategy.balls s údaji o míči 

 proměnná Strategy.field, rozměry hřiště  

 vektor Strategy.trajectory, vyjadřující trajektorii letu míče 

 proměnné DummyX, DummyY, rozměry figurek hráčů 

 další pomocné proměnné 

 

Ball  

O míči je zapotřebí znát nejen jeho současnou pozici, ale i několik předchozích pozic. 

Proto je v diagramu na Obr. 28 proměnná BaseStrategy.balls pole délky 3. Údaje o pozici 

slouží k výpočtu směru pohybu míče. Ten se jako normalizovaný vektor ukládá 

do proměnné Ball.vector. Jak bude v kapitole 6.4.6  ukázáno, ne vždy lze směr pohybu 

vypočítat. Informaci o tom, jestli je směr pohybu známý, nebo ne, nese proměnná 

výčtového typu (enum) Ball.mode. 

 

Obr. 29:  UML diagram třídy Ball 
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Axis 

Velmi důležitá je třída Axis, reprezentující jednu herní osu. Ve třídě strategie je proto 

uložena jako pole délky 4. Hlavní proměnné obsažené v této tříde jsou: 

 Axis.realDisplacement, informace o pozici osy 

 Axis.intersectionY, souřadnice průsečíku s trajektorií míče 

 Axis.desiredIntercept, požadovaná souřadnice zachycení míče 

 Axis.displacementX, souřadnice x posunutí nohou hráčů vlivem rotace 

 Axis.desiredDisplacement, požadovaná poloha osy 

 vector<Dummy> je vektor objektů třídy Dummy, která reprezentuje jednotlivé 

figurky hráčů 

 

Obr. 30:  UML diagram třídy Axis 

 

Dummy 

Nejmenší, avšak také důležitá, je třída Dummy. Ta reprezentuje figurku jednoho herního 

panáka. Proměnná Dummy.realPosition vyjadřuje souřadnici y daného hráče. 

Dummy.offset označuje vzdálenost hráče od středu jeho osy. 

 

Obr. 31:  UML diagram třídy Dummy 
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6.4.6 Algoritmus strategie 

V průběhu práce na projektu vzniklo několik postupně se zlepšujících strategií. 

Nejpokročilejší z nich, nazvaná StrategyC, již efektivně kombinuje obranné i útočné 

prvky. V obranné fázi se snaží zachytit a zastavit míč svým hráčem. Bránicí hráči jsou 

natočení dopředu, nebo dozadu, podle směru pohybu míče. Pokud se zastavení míče 

podaří, následuje výstřel na bránu soupeře.  

 

Algoritmus strategie je rozdělen do dvou částí: 

 

První část je volaná nepravidelně, jen pokud Framework obdrží nová data z kamery 

(viz kapitola 6.4.3).  Tato data o pozici míče jsou strategii předány pomocí funkce 

Strategy.CameraInput. Ta provede vyhodnocení pohybu míče. Pokud lze vypočítat směr 

jeho pohybu, provede dále výpočet trajektorie letu míče a výpočet průsečíků této 

trajektorie s herními osami. Tuto funkcionalitu znázorňuje následující vývojový diagram 

(Obr. 32). 

 

Obr. 32:  Vývojový diagram funkce Strategy.CameraInput 

Druhá část probíhá v každém cyklu počítače ve stolu, tedy každé 2 ms. Framework 

načte data do strategie a zavolá funkci Strategy.Process.  
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Hlavní části této fáze jsou: 

 Načíst z Frameworku vstupní data o polohách hráčů. 

 Porovnat pozice vlastních hráčů s pozicí míče. 

 Pokud strategie úspěšně zastavila míč, proběhne výstřel. 

 Při střele se musí přední hráči zvednout, aby střelu nezablokovali. 

 Pokud nelze střílet, je vypočtena vhodná obranná formace k zachycení míče. 

Výsledkem výpočtu je nastavení požadovaných poloh podélného posunu herních 

os do proměnných Strategy.axes.desiredDisplacement. Do proměnné Strategy.axes.mode 

se ukládá výčtový typ (enum) který Frameworku sděluje požadovaný rotační pohyb, tedy 

jestli má osa hráčů bránit, střílet, nebo se zvednout. Algoritmus funkce Strategy.Process 

popisuje vývojový diagram na Obr. 33. 

 

Obr. 33:  Vývojový diagram funkce Strategy.Process 
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Výpočet směru pohybu míče   

Pro výpočet správných pozic hráčů k zachycení míče je důležité znát nejen pozici, ale 

i směr pohybu míče. K tomu slouží vstupní data z kamery. Ta však vždy obsahují určitou 

náhodnou nebo i systematickou chybu. Pouhé použití rovnice (4) by tak nedávalo správné 

výsledky. V každém cyklu by takto vypočtený směr letu byl jiný. Výsledkem by bylo 

kmitání os mezi stále se měnícími domnělými průsečíky letu míče s osami. Algoritmus 

proto musí umět odfiltrovat tyto chyby v pozici míče dodané kamerou. To je řešeno 

pomocí průměrování až třech posledních známých směrů letu míče. To zabrání 

nežádoucímu kmitání os. Algoritmus také musí být schopen detekovat odraz míče 

od hráče nebo okraje hřiště. Toho je docíleno porovnání nového a předchozího vektoru 

míče. Pokud se liší o úhel, který byl po experimentech zvolen jako 20°, lze to považovat 

za znak, že došlo k odrazu. Proměnná Ball.mode typu enum, nese informaci o tom, jestli 

došlo v minulém cyklu k odrazu.  

Z Obr. 34 je vidět, že v cyklu k-1 je možné vypočítat vektor pohybu míče �⃗�𝑘−1 

pomocí pozic míče v cyklech k-1 a k-2 (využijeme i předchozích pozic, pro odfiltrování 

chyb kamery). V cyklu k dojde k detekci odrazu míče, neboť úhel φ svíraný vektory �⃗�𝑘−1 

a �⃗�𝑘 přesahuje stanovený limit 20°. Proměnná Ball.mode je nastavena na hodnotu 

Unknown, reprezentující neznámý směr pohybu míče. V cyklu k+1 je opět možné 

vypočítat vektor �⃗�𝑘+1 podle pozic míče v cyklech k a k+1. 

 

Obr. 34:  Algoritmus detekce odrazu míče 

Obrana a zachycení míče 

Základem efektivní strategie je zastavit a zachytit soupeřovu střelu nebo jen odražený míč 

tak, aby mohl být vystřelen. Ideální pro zachycení míče je znát směr jeho pohybu. To však 

není vždy možné, jak bylo ukázáno v předchozím odstavci. Pokud směr pohybu míče 
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známe, můžeme vypočítat jeho trajektorii a průsečíky s herními osami. Poté lze 

s ohledem na rozmístění hráčů na jednotlivých osách vybrat vhodné pozice herních os. 

Aby se míč u hráče zastavil nebo alespoň co nejvíce zpomalil, je nutné hráče natočit 

do určitého úhlu, experimentálně určeného jako 20 stupňů. Přilétá-li zepředu, natočí se 

hráči při obraně vždy o úhel 20° dozadu. Pokud míč letí zezadu, natočí se hráči o stejný 

úhel dopředu.  

 

Obr. 35:  Obranná pozice hráče dle směru míče 

Pokud směr pohybu míče neznáme, je vhodné uvažovat nejvíce kritickou variantu. 

Tou je míč vystřelený soupeřem na bránu. V praxi se ukázalo, že prudká, potenciálně 

nebezpečná střela letí téměř vždy kolmo na bránu. Pokud by letěla pod určitým 

úhlem, znamená to, že ji soupeř trefil pouze rohem hráče. Taková střela nebývá rychlá 

a strategie bude mít dost času reagovat. Pokud tedy směr míče neznáme, bráníme linii 

na souřadnici y míče. Opět dojde k natočení hráčů o patřičný úhel. Pokud se při obraně 

podaří zastavit a zachytit míč, ať už před, nebo za hráčem, může strategie přejít do útočné 

fáze. Obr. 36 zobrazuje strategií vypočtenou trajektorii míče a následné obranné 

rozestavení hráčů. Posun hráčů od vykreslené herní osy je způsoben posunem jejich 

nohou v ose x, kvůli výše zmíněnému obrannému natočení hráčů. 

 

 

Obr. 36:  Obranná formace strategie 
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Provedení útoku 

Pokud algoritmus detekuje, že došlo k zastavení míče vlastním hráčem a míč se nachází 

ve vymezeném okolí hráče některé osy, může strategie přejít do útoku. Útok probíhá 

odlišně v závislosti na tom, jestli se míč nachází před hráčem, nebo za ním.  

Pokud je míč před hráčem (mezi hráčem a soupeřovou brankou), lze jednoduše 

vystřelit předáním patřičného pokynu motorům os. To je provedeno nastavením 

proměnné Axis.mode na hodnotu forwardShoot. Tato proměnná je přečtena 

Frameworkem a pokyn ke střele je předán řízení motorů os k vykonání. Také je nastavena 

proměnná Strategy.mode na hodnotu attack. Tato proměnná určuje mód celé strategie 

a algoritmus ji využívá ke svému rozhodování.  

Nachází-li se míč za hráčem (mezi hráčem a vlastní brankou), musí se tento hráč 

nejprve dostat za míč, aby poté mohl vystřelit na soupeře. Proto je do proměnné 

Axis.mode nastavena hodnota backwardShoot. Řízení herních os provede objetí míče a 

výstřel (Obr. 37). Pohyby 1, 3, 5 jsou prováděny rotačními motory, pohyby 2 a 4 

lineárními. Proměnná Strategy.mode je opět nastavena na hodnotu attack.  

Při každé střele musí být zvednuti hráči všech os před střílející osou, aby do nich 

letící míč nenarazil. Každá osa je opět sklopena do obranné pozice poté, co pod ní míč 

proletí. Strategie také musí rozpoznat kdy útok skončil, ať už úspěšně nebo neúspěšně. 

Následně musí opět zaujmout obrannou formaci. Konec útoku znamená, že soupeř střelu 

buď zastavil, nebo střela nezasáhla soupeřovu bránu a odrazila se od okraje hřiště. Pokud 

by padl gól, pak se při novém vhazování strategie resetuje. Proto je při detekování odrazu 

míče, nebo při výrazném poklesu jeho rychlosti, již zmíněná proměnná Strategy.mode 

nastavena zpět na hodnotu defense. 

 

 

Obr. 37:  Pohyb hráče při střele zezadu 
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7 SIMULACE 

Simulace je pro vývoj strategie velmi důležitým elementem. Umožňuje pozorovat 

chování a rozhodování algoritmu strategie v různých, programátorem nastavených 

situacích. Pomocí vhodného debuggeru je možné procházet algoritmem krok po kroku. 

Tak lze ověřit, jestli algoritmus funguje podle představ programátora. Pokud ne, pak lze 

snadno najít místo v kódu, kde k problému dochází a odstranit ho. Důležitá je také 

možnost porovnávat reakce a chování různých strategií, k nalezení optimální varianty. 

To vše navíc lze provádět v rychle spustitelném prostředí v PC, není potřeba zdlouhavě 

pouštět a měnit nastavení celého stolního fotbalu. Je nutné poznamenat, že cílem není 

vytvořit zcela fyzikálně přesnou simulaci hry. Simulace může být oproti realitě 

zjednodušená, protože slouží jen jako pomůcka k vytvoření představy o rozhodování 

a hře strategie na skutečném stole. 

Jak již bylo zmíněno, z minulého roku existovala základní simulace, vytvořená 

v prostředí MATLAB. Tato simulace však byla pouze statická a pro další práci byla 

omezením nutnost při každé změně kód přepisovat z programu MATLAB do jazyka C++. 

Proto bylo rozhodnuto nalézt vhodnější prostředí pro vytvoření simulace hry, které 

umožní sdílení kódu a zároveň rozšíří její možnosti, především o dynamickou simulaci. 

7.1 Prostředí simulace 

Požadavky na simulaci tedy byly, aby měla přehledné uživatelské prostředí a aby mohla 

být beze změn použita strategie psaná v jazyce C++. Proto bylo vybráno prostředí 

C++/CLI (C++ pro Common Language Infrastructure). Toto prostředí umožňuje 

ve vývojovém prostředí Visual Studio vytvářet program v jazyce C++ s grafickým 

uživatelským prostředím, které je obdobou WinForms pro C++. To je pro projekt ideální 

kombinace. Umožňuje mít pouze jeden objektově orientovaný kód v C++  a jeho soubory 

pouze sdílet mezi simulací v PC a skutečným stolním fotbalem. WinForms jsou pak 

vhodné pro vytvoření jednoduchého a vysoce funkčního uživatelského prostředí 

a funkcí, které simulují hru, tedy pohyb míče, herních os a funkci kamery. 

 

7.2 Uživatelské rozhraní 

Aby simulace splnila svůj cíl, musí mít její program intuitivní a informativní uživatelské 

rozhraní. Okenní aplikace typu WinForms umožňuje rychle vytvořit jednoduché grafické 

rozhraní. Snadno zde lze vytvářet a nastavovat různé grafické a ovládací prvky jako 

tlačítka a textová pole. S těmito prvky pak lze pracovat v kódu a zadávat tak do programu 

vstup od uživatele. Důležitá je také grafická plocha pro vykreslování hry. Ta je vytvořená 

prvkem Panel. Rozměry jsou nastaveny na 1230x730 pixelů, což je přesně desetina 

skutečných rozměrů stolu v jednotce Unit. Tímto způsobem je snadné vykreslit každý 
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herní prvek (hráče, míč). Stačí jen vydělit jejich skutečnou herní souřadnici desíti 

a získáme odpovídající souřadnici grafického prvku. 

Na levém boku okna se nachází trojice tlačítek pro spuštění, zastavení a pauzování 

dynamické simulace. Pole Initial Position a Velocity Vectors slouží k zadání počátečních 

souřadnic míče a jeho rychlosti. Dále je zde pole pro nastavení počtu snímků za sekundu 

a odchylky simulované kamery. Nechybí ani zaškrtávací políčka (Checkboxy) pro výběr 

mezi statickou a dynamickou strategií a hrou jednoho či dvou týmů. 

Dole po obou stranách obrazovky jsou pole s detailními informacemi o každé 

herní ose. Konkrétně se pro každou osu zobrazuje skutečná pozice, pozice žádaná strategií 

a mód osy. Vybírá se zde i herní strategie týmů a počáteční pozice os. Napravo od herní 

plochy jsou v průběhu dynamické simulace vypisovány aktuální pozice, směr a rychlost 

pohybu míče. 

 

Obr. 38:  Uživatelské prostředí simulace 

7.3 Statická simulace 

Statická simulace je jednodušší typ simulace, který zachycuje pouze jeden časový 

krok, bez dalšího průběhu. To má své výhody a nevýhody.  

Výhodou a důvodem realizace je možnost nasimulovat jakoukoliv herní situaci. 

Lze zadat libovolné výchozí parametry míče i herních os. Tak může vývojář ověřit, jak 

proběhne výpočet algoritmu strategie přesně v této situaci a jaké budou požadované herní 

akce strategie. 

Nevýhodou pak je, že nelze pozorovat časový rozměr hry. Uživatel tedy nevidí 

skutečný pohyb míče a hráčů, jen parametry teoreticky vypočtené strategií. 
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Vstupy, které vývojář zadá simulaci jsou: 

 pozice míče 

 vektor pohybu míče 

 výchozí pozice herních os 

Na základě zadání těchto parametrů strategii proběhne standardní výpočet 

algoritmu strategie. Vypočtená data jsou poté zobrazena uživateli. Výsledkem statické 

simulace je tak výpočet a vykreslení: 

 strategií vypočtené trajektorie míče 

 požadované polohy herních os 

Tento typ simulace je vhodný především pro testování strategie v určité situaci. 

Pomocí debuggeru Visual Studia lze procházet algoritmem a sledovat, jestli výpočty 

a rozhodovací logika probíhá správně. Vypočtená data jsou poté graficky zobrazena. 

 

Obr. 39:  Statická simulace 

7.4 Dynamická simulace 

Důležitější, avšak i složitější typ simulace, je dynamická simulace. Ta simuluje 

hru i v jejím časovém průběhu. Na rozdíl od statické simulace může probíhat hra dvou 

týmu proti sobě. Každý tým může hrát s jinou strategií. Lze tak tyto strategie porovnat 

při hře proti sobě. Toho může být využito v budoucnu, kdy se plánuje pokračování 

projektu robotizováním i druhého, nyní lidského, hráče. Simulovaný soupeř hraje jiným 

stylem než člověk, avšak simulovat strategii lidského hráče v rámci rozsahu projektu 

pochopitelně není možné. Ale pro ověření chování strategie v podmínkách alespoň 
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blízkým realitě tato simulace dostačuje. K jejímu vytvoření je ale nezbytné simulovat 

pohyb míče, pohyb herních os i činnost kamery. 

 

Obr. 40:  Dynamická simulace 

7.4.1 Simulace míče, os a kamery 

Simulací kinematiky a dynamiky pohybu míče a jeho kolizí s okolními objekty 

(okraje hřiště a hráči) se zabýval spolupracující projekt (viz. kapitola 5.2). Při něm vznikl 

program, velmi přesně a spolehlivě řešící tento problém. Bylo taktéž použito objektově 

orientovaného programování v jazyce C++. Proto bylo možné tento modul převzít 

a použít i pro dynamickou simulaci. 

 Práce kamery ve skutečném stole byla popsána v kapitole 5.4. V programu 

simulace je v časovém intervalu, který je dán nastaveným FPS, volána funkce 

reprezentující vytvoření snímku kamerou. V ní je k pozici simulovaného míče přičtena 

náhodně generovaná chyba. Maximální velikost této chyby je nastavitelná proměnná. 

Tak lze testovat strategii v podmínkách různě spolehlivé kamery.  

Skutečně přesná simulace pohybu lineárních a rotačních motorů by byla poměrně 

složitá a nepřinesla by velký užitek. Bylo proto nahrazena jednoduchým 

algoritmem, který pro lineární pohyb pracuje s konstantním zrychlením. Rotační pohyb 

os je pak nastavován jen podle požadovaného herního módu strategie. To výrazně 

zjednodušilo programování simulace, bez přílišné ztráty její věrohodnosti. Důležité je 

také simulovat pohyb os v každém cyklu podle požadavků strategie z cyklu předchozího. 

To zohledňuje dopravní zpoždění skutečného systému. 
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Obr. 41:  Vývojový diagram simulace míče, herních os a kamery 
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8 ZHODNOCENÍ 

V závěrečné fázi projektu, poté co byly dokončeny ostatní části stolního fotbalu 

(kamera, Framework, řízení os), bylo provedeno testování navrhnuté strategie v reálných 

podmínkách. Při testování byla použita kamera z projektu Raspberry Pi, dodávající 

38 snímků za sekundu. Podle předpokladu docházelo k detekci pozice míče vždy 

s určitou chybou. Jelikož na to bylo myšleno již při návrhu strategie, nepředstavovala 

nepřesnost kamery pro hru strategie velký problém. Občas docházelo k situaci, kdy 

některý hráč zcela  překryl míč a kamera jej proto nedokázala rozpoznat. Jakmile se však 

míč pohnul dále, kamera jej opět našla, v kontextu celé hry to tedy problém nebyl. Vyšší 

počet FPS by samozřejmě vedl k lepšímu hernímu výkonu strategie, to však nebylo 

možné v rámci projektu strategie ovlivnit.  

Určitou nevýhodu pro hru pak představovala mechanická konstrukce, neboť 

některé osy mají omezený rozsah pohybu. Negativně se to projevilo především 

u brankáře, který nemůže krýt míč přilétající od okraje hřiště do samého rohu branky.  

Celková koncepce robotického stolního fotbalu se však ukázala jako úspěšná. 

Velmi dobře fungovala spolupráce kamery, strategie a řízení herních os prostřednictvím 

Frameworku. Řízení herních os bylo schopno velmi rychle a přesně přesunout hráče 

do požadovaných pozic. Velkou část soupeřových střel se tak dařilo zastavit. Tato 

úspěšnost by dále vzrostla při vyšších FPS kamery. Pokud se podařilo zastavit 

míč, výstřely na soupeřovu bránu měly poměrně vysokou úspěšnost. Ne zcela ideální 

však bylo načasování zahájení výstřelu. Docházelo k situacím, kdy míč hráči 

proklouzl, zatímco se napřahoval k výstřelu. Někdy se také míč od hráče příliš rychle 

odrazil a ten ho tak nestihl odkopnout.  

Tyto drobné vady byly způsobeny tím, že testování strategie na skutečném stole 

v reálných podmínkách mohlo plně probíhat až po dokončení paralelních projektů. 

V té době ale kvůli termínu dokončení práce nezbývalo zcela dostatečné množství času 

pro odladění všech problémů, které nebyly vidět v simulaci, ale projevily se až v reálných 

podmínkách. Kvalitu strategie je obtížné kvantifikovat, avšak lze tvrdit, že proti 

průměrnému lidskému hráči při hře obstojí. Po dalších vylepšeních v budoucnu by pak 

mohla člověka i překonat. 

Celkově lze tedy projekt herní strategie a celého robotického stolního 

fotbalu, vzhledem k jeho komplexnosti, považovat za úspěšný. Hlavního cíle, navrhnutí 

a implementaci herní strategie, se podařilo dosáhnout. Díky její modularitě je možné 

v budoucnu strategii dále rozvíjet. Plánuje se především využití strojového učení a umělé 

inteligence. Další možností pro budoucí rozvoj je robotizace druhého, nyní lidského 

hráče. Robotický stolní fotbal může být využíván k reklamním a předváděcím účelům 

firmou B&R, jak bylo požadováno. Velmi dobrým a zajímavým způsobem demonstruje 

možnosti produktů firmy B&R, především průmyslových počítačů, pohonů, protokolu 

POWERLINK, operačního systém Automation Runtime a vývojového prostředí 

Automation Studio. 
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Obr. 42:  Záběr ze hry robotického stolního fotbalu 
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9 ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla navržena a implementována herní strategie 

robotického stolního fotbalu firmy B&R Automatizace.  

V úvodní kapitole byla představena firma B&R, stejně jako její produkty 

automatizační techniky. V následující kapitole byly představeny jiné, české 

i zahraniční, projekty robotického stolního fotbalu. Tyto projekty posloužily při výběru 

vlastního řešení. Neboť je robotický stolní fotbal projekt velmi komplexní 

a dlouhodobý, byl v kapitole 4 popsán jeho výchozí stav. Taktéž byly představeny 

i spolupracující projekty, které robotický stolní fotbal v akademickém roce 2017/2018 

dále rozvíjely. Konkrétně se jednalo o projekt rozpoznání polohy míče kamerou, řízení 

herních os a řídícího programu zvaného Framework.  

V hlavní části práce, kapitole 6, byl nejprve představen stolní fotbal v obecné 

rovině. Byly popsány historie, pravidla, důležité skutečnosti a souvislosti pro získání 

představy o řešeném problému. Dále byla vybrána koncepce celé strategie. Jelikož 

důležitým požadavkem byla modularita, která umožní další rozvoj v budoucnu, bylo 

rozhodnuto využít objektově orientované programování v jazyce C++. Tento jazyk i celý 

koncept OOP byl stručně představen. Po popisu herní plochy a pohybu míče následovalo 

pojednání o herní strategii stolního fotbalu v obecné rovině. Protože projekt strategie je 

součástí většího celku celého stolního fotbalu, musí s ostatními součástmi 

(kamerou a řízením os) efektivně komunikovat. Proto byla popsána tato 

komunikace, která probíhá prostřednictvím Frameworku. Při samotném praktickém 

návrhu herní strategie byly představeny třídy a objekty, který tento objektově orientovaný 

program výhodně využívá k dosažení přehlednosti a znovupoužitelnosti kódu. Poté již 

následoval popis vytvořené strategie, jejího algoritmu a důležitých vlastností.  

Během vývoje strategie se na ostatních částech stolního fotbalu teprve 

pracovalo, možnosti testování na reálném stole tedy byly značně omezeny. Z toho důvodu 

byl v kapitole 7 vytvořen program simulace hry. Ten má za úkol flexibilně simulovat 

chování a rozhodování strategie při hře. Zadáním nebylo zcela fyzikálně přesně simulovat 

celou hru, avšak přibližnou představu o chování strategie dokázal tento simulátor velmi 

užitečně zprostředkovat.  

Po testování strategie v reálných podmínkách na herním stole byl v závěrečné 

kapitole 8 celý projekt zhodnocen. Byly uvedeny dosažené výsledky, úspěchy, ale 

i prostor pro další zlepšení a budoucí vývoj. 
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A. IMPLEMENTACE  PROGRAMU STRATEGIE 

V AUTOMATION STUDIU 

Velmi důležitým požadavkem na celý projekt byla vysoká modularita, umožňující rychlý 

a iterativní vývoj strategie. Proto bylo využito objektově orientované programování 

v jazyce C++. Tento jazyk byl vybrán proto, že může být použit jak v řídícím počítači 

v herním stole, tak v programu simulace. 

V herním stole je řídící počítač typu Panel PC. Jakožto vícejádrový počítač 

dovoluje souběžný provoz dvou operačních systémů. Automation Runtime od firmy B&R 

zajišťuje běh samotné hry, zatímco standardní Windows 7 se stará o vizualizaci 

a uživatelské rozhraní. Řídící program zvaný Framework je popsán v kapitole 5.2. Tento 

program byl vytvářen ve vývojovém prostředí Automation Studio a ve stole běží 

v operačním systému Automation Runtime.  

Projekt fotbalu v Automation Studiu, které bylo představené v kapitole 2.2.5, je 

rozdělen do několika složek podle funkce. Dále jsou v něm obsaženy globální proměnné 

pro komunikaci mezi jednotlivými částmi a definice vlastních datových typů, jako 

např. FotbalVariables.var (Obr. 2). Program strategie má vlastní složku Strategy. 

Z obrázku je vidět, že obsahuje obyčejné soubory jazyka C++, tedy hlavičkové a zdrojové 

soubory. Tyto soubory reprezentují třídy, představené v kapitole 6.4.5. Je tak velmi lehké 

sdílení kódu strategie mezi vývojem v běžném PC a nasazením v herním stole. Při vývoji 

stačí jen dané soubory zkopírovat a přidat do projektu v Automation Studiu, zcela bez 

změny kódu. 

 

Obr. 1:  Využití Automation Studia v automatizaci 
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Obr. 2:  Složky programů ve Frameworku 

Automation Studio využívá časové třídy (tasky) k provádění různých programů 

v nastaveném časovém intervalu. Strategie je obsažena v programu MainLogic, který běží 

v časové třídě 1, s intervalem 2 ms (Obr. 3).  

Obr. 3:  Časové třídy Frameworku 
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Protože Automation Runtime je operační systém reálného času, je přesně každé 2 ms 

zavolán program MainLogic. V něm jsou postupně provedeny funkce pro komunikaci 

strategie s Frameworkem, blíže popsané v kapitole 6.4.3. Pokud jsou k dispozici nová 

data z kamery, strategie je obdrží. Vždy pak proběhne postupný vstup, výpočet a výstup 

dat strategie, zejména pozic herních os, požadovaných herních akcí a dalších informací 

(Obr. 4). 

 

Obr. 4:  Komunikace strategie s Frameworkem 
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B. UŽIVATELSKÝ MANUÁL SIMULACE 

Hlavní cíle, principy činnosti a přínosy programu simulace byly popsány v kapitole 7. 

Tento uživatelský manuál má za cíl přiblížit praktické použití tohoto programu.  

Celý program byl vytvářen ve vývojovém prostředí Visual Studio. Za účelem 

dosažení praktického a intuitivního uživatelského prostředí byla zvolena okenní aplikace 

typu WinForms. Ta umožňuje uživatelské prostředí vytvářet grafickým způsobem. Stačí 

vybrat z nabídky požadovaný ovládací prvek, umístit jej do okna a nastavit jeho 

parametry. Interaktivita programu je pak zajištěna tzv. událostmi (events). Události jsou 

funkce, které automaticky vykonají určitý proces vždy, když jsou zavolány. V prostředí 

typu WinForms lze tyto události navázat přímo na uživatelské akce, jako kliknutí tlačítka 

nebo zadání hodoty do textového pole. 

 

Uživatelské prostředí simulace  

Uživatelské prostředí zajišťuje komunikaci programu a jeho uživatele. Musí proto 

umožňovat vstup a výstup informací. Hlavími vstupy jsou tři ovládací 

tlačítka, zaškrtávací políčka pro nastavení režimu simulace a pole pro zadání parametrů 

míče. Výstupy jsou pak různá data o polohách os a míče a především grafický výstup 

pro vykreslení průběhu hry.  

Důležité upozornění: Program byl navržen pro obrazovky podporující rozlišení 

Full HD, kvůli přesnému zobrazování herní plochy. Na menších obrazovkách 

(na  notebooku) proto může být okno programu zkreslené, nebo oříznuté. 

 

Obr. 1:  Uživatelské prostředí simulace 

 

1. 

2. 
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Část 1. obsahuje vstupy, ty jsou směrem shora dolů:  

 Tlačítka Start, Stop, Pause/Resume. Ty slouží ke spuštění a zastavení 

simulace, v případě dynamické simulace lze využít i pauzu a pokračování. 

 Vstupní textová pole nadepsaná Ball Initial Position pro zadání souřadnic x, y 

počáteční polohy míče. 

 Obdobně pole Ball Velocity Vector pro zadání vektoru počáteční rychlosti míče. 

 Simulation mode – zde lze volit mezi hrou jednoho nebo dvou týmů  a mezi 

statickou nebo dynamickou simulací. Každý mód má svá specifika a určité využití 

při návrhu herní strategie. 

 Tři parametry simulované kamery, její FPS, odchylku (Error) a TimeZoom. Ten 

vyjadřuje zpomalení simulace proti skutečné rychlosti. Minimální hodnota je 10. 

 

Každý vstup má určité přednastavené hodnoty, aby nedocházelo k chybám v programu 

a aby nemusel uživatel vždy každý parametr ručně nastavovat. 

 

Část 2. obsahuje především výstupy, informace pro uživatele. Hlavní z nich jsou tabulky 

různých hodnot všech čtyř os. Každý hráč má svou tabulku, umístěnou na patřičné straně.  

V tabulce jsou pro každou osu následující data: 

 

 Y – skutečná souřadnice y středu dané osy. 

 Mode – výčtový typ (enum) reprezentující herní mód dané osy.  

 desiredPosition – požadovaná pozice středu dané osy. 

 initialPosition – vstupní pole pro nastavení výchozí pozice os. Lze použít jen při 

statické simulaci. 

 

Uprostřed části 2. jsou vypisovány údaje o aktuální pozici a vektoru rychlosti míče. 

Po okrajích této části jsou pro oba hráče seznamy dostupných strategií. Z nich lze před 

spuštěním strategie vybrat, jakou strategii bude daný hráč používat. To umožňuje testovat 

různé strategie proti sobě, čehož může být využito v budoucnu, kdy se plánuje robotizace 

i druhého hráče. 

 

Statická simulace 

Základní typ simulace byl používán především v počátečních fázích projektu. Podrobněji 

popsán byl v kapitole 7.3. Spuštění statické simulace je velmi jednoduché. Na levém 

panelu je v poli Simulation Mode potřeba zvolit static sim. Na nastavení počtu hráčů 

nezáleží, neboť statická simulace proběhne automaticky pro jednoho hráče. Po stisknutí 

tlačítka Start se provede výpočet strategie, vykreslení a vypsání údajů. Na herní plochu 

jsou vykresleni hráči v pozicích požadovaných strategií. Červenou čarou je vykreslena 

trajektorie míče. Na herní osy jsou dále vykresleny černé a růžové body. Černé označují 

vypočtený průsečík trajektorie míče s danou osou, vždy upravený o poloměr míče a úhel 
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letu míče tak, aby průsečík vyjadřoval souřadnici čelního nárazu hráče a míče. Růžové 

body symbolizují požadovanou souřadnici zachycení míče. Ta záleží na algoritmu 

strategie, může se od průsečíku lišit, nebo být shodná. Do tabulky ve spodní části 

obrazovky jsou poté vypsány pozice os, které by strategie požadovala a požadované módy 

os. 

 

 

Obr. 2:  Statická simulace 

Dynamická simulace 

Dynamická simulace umožňuje sledovat časový průběh hry. Byla popsána v kapitole 7.4. 

Simulaci míče, herních os a kamery poté přiblížila kapitola 7.4.1. Obdobně jako u statické 

simulace se nastaví počáteční pozice a vektor rychlosti míče. Mód simulace 

Simulation Mode je potřeba nastavit na dynamic sim. Lze pak vybrat mezi hrou 

jednoho nebo dvou týmů. V pravém a levém spodním kraji lze pro každého hráče vybrat 

požadovanou strategii.  

U dynamické simulace je důležité nastavení kamery. Nastavuje se hodnota FPS 

a maximální chyba detekce polohy Error (v jednotce Unit, viz kapitola 6.4.1). Oba 

parametry jsou přednastavené na přibližné hodnoty kamery ve skutečném herním stole. 

Pole TimeZoom slouží ke zpomalení průběhu simulace. Skutečná hra probíhá poměrně 

rychle, míč při střele dosahuje vysokých rychlostí. Při simulaci je proto žádoucí průběh 

hry zpomalit, aby uživatel lépe viděl co se ve hře děje. Opět je přednastavena 

hodnota, která se ukázala jako optimální. Minimální nastavitelná hodnota je 10, nižší 

hodnoty totiž Windows časově zkresluje.  

Dynamickou simulaci také lze tlačítkem Pause/Resume pozastavit a opět spustit. 

Simulace automaticky končí, pokud je vstřelen gól. Ve spodní části jsou vypisovány 

veškeré údaje o pozicích os, tedy skutečná pozice, požadovaná pozice a herní mód osy. 
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Ve spodních rozích se zobrazují aktuální módy celé strategie. Uprostřed spodního 

panelu se vypisují data o aktuální pozici a vektoru rychlosti míče.  

Na herní ploše se opět vykreslují černé a růžové body, se stejným významem jako 

u simulace statické. Lze si povšimnout určitého kmitání vykreslené trajektorie míče. To 

je způsobeno nastavenou chybou kamery. Strategie tak stejně jako ve skutečnosti dostává 

polohu míče s určitou chybou. Vektor míče poté aproximuje způsobem popsaným 

v kapitole 6.4.6. Nicméně jistá nepřesnost přetrvá a projeví se kmitáním vypočtené 

trajektorie. Také se liší trajektorie vypočtená modrým a červeným týmem, protože 

každému týmu je vždy pozice míče poslána s jinou náhodnou chybou.  

Figurky hráčů jsou vykresleny mimo své osy, protože jsou zobrazovány jejich 

nohy, které vlivem úhlového natočení mění souřadnici x (viz kapitola 6.4.6). Také jsou 

pro přehlednost vykresleny různými barvami podle jejich aktuálního módu (Tab. 1).  

 

 Levý hráč Pravý hráč 

forwardDefense   

backwardDefense   

forwardShoot   

backwardShoot   

raised   

Tab. 1:  Barevné zobrazení hráčů podle herního módu 

 

 

Obr. 3:  Dynamická simulace
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C. FOTOGRAFIE 

 

Obr. 1:  Celkový pohled na robotický stolní fotbal 

 

Obr. 2:  Úvodní obrazovka uživatelského prostředí robotického stolního fotbalu 



 

C2 

 

 

Obr. 3:  Uživatelské prostředí robotického stolního fotbalu 

 

 

 

Obr. 4:  Zachycení míče robotickým hráčem 
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Obr. 5:  Průběh výstřelu zezadu robotickým hráčem 

 

 

 

Obr. 6:  Hráč objíždí míč při výstřelu zepředu 
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Obr. 7:  Záběr ze hry robotického stolního fotbalu 

 

 

Obr. 8:  Hrací plocha upravená pro použití inteligentní kamery Cognex 
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D. CD-ROM 

 

Adresář Soubory 

\Bakalářská práce\ 2018_BP_Vaverka_Pavel_182482.pdf 

\Přílohy\ 

PRILOHA_A.pdf 

PRILOHA_B.pdf 

PRILOHA_C.pdf 

PRILOHA_D.pdf 

\Program\ BP_PV_Strategy_Simulation.zip 

\Videa\ 

Strela_zepredu.mp4  

Strela_zezadu.mp4 

Hra_Cognex.mp4 

Hra_Raspberry.mp4 

Tab. 1:  Obsah CD 
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