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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie 
zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie 
pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model manipulátora a 
výskyt singularít pre tento manipulátor, navrhnuté metódy správania sa 
manipulátora pri jednotlivých singularitách. Systém RoScan bol rozšírený o nové 
funkcie slúžiace na adaptívne plánovanie trajektórie: štruktúra zápisu trajektórie, 
približovanie či odďaľovanie koncového bodu manipulátora, zjednodušenie 
ovládania manipulátora a testovanie neadaptívnych trajektórii vzhľadom na výskyt 
singularít. Výsledkom práce je funkčný software pripravený na okamžité použitie. 
 
 
 

Kľúčové slová 

Adaptivívne plánovanie trajektórie, singularity, robotický manipulátor, EPSON C3, 
skenovanie, laserový skener 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This thesis deals with the extension of the RoScan scanning system features, making 
its behaviour more secure and adaptivte during scanning of the object on its whole 
trajectory. This work contains mathematical model of said manipulator, suggested 
methods to ensure proper behaviour during singularities. New features were added 
to the RoScan system such as control panel for manipulator control including new 
format of trajectory log, moving closer or further away from manipulator’s end 
effector and non adaptive trajectory testing for singularities. Result of this work is 
ready-to-use. 
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1 ÚVOD 
Táto práca sa zaoberá prípadom, kedy sa šesť-osí manipulátor od firmy EPSON 
využíva na snímanie objektov, predovšetkým skenovaním častí ľudského teľa  
na medicínske účely. Práve na tento účel slúži systém RoScan, ktorý kombinuje 
software a hardware dohromady ‒ kombinuje dáta z niekoľkých snímačov  
na vytvorenie 3D modelu snímaného objektu. 
 Motiváciou pre vznik tejto práce bolo navrhnúť metódy ako zdokonaliť 
pohyb manipulátora počas skenovania tak, aby bol bezpečnejší a adaptívnejší. Počas 
procesu skenovania je možné, že na trajektórii, po ktorej sa robot pohybuje  
sa nachádza singularita. V oblastiach singularity sa manipulátor môže správať 
nepredvídateľne, pričom by mohol ohroziť snímaný objekt, teda človeka. Preto je 
potrebné vziať do úvahy možné výskyty singularít a navrhnúť metódy, ktoré tieto 
singularity budú obstarávať, čím sa zvýši bezpečnosť človeka počas procesu 
snímania. 
 Doterajší spôsob skenovania neumožňoval voľbu adaptívnej trajektórie. 
Vzhľadom na to, že snímaný objekt nemusí mať vždy rovnomerný povrch, môže  
sa stať, že manipulátor síce vykoná svoju vopred zadanú trajektóriu, ale snímač 
bude v niektorých úsekoch mimo svoj merací rozsah. Pre tento účel bola vytvorená 
funkcia adaptivity manipulátora počas zadanej trajektórie vo forme sledovania 
povrchu snímaného objektu na základe dát zo snímača, ktorá zabezpečí,  
že manipulátor sa bude snažiť zotrvať v pracovnom intervale skenera. 
 Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým úvodom, súčasným stavom systému 
RoScan a jeho spôsobu komunikovania s manipulátorom.  
 Nasleduje časť, v ktorej je vytvorený matematický model manipulátora 
EPSON C3 a pomocou tohto modelu sú hľadané oblasti výskytu singularít. 
 Tretia časť práce je najrozsiahlejšia a obsahuje návrh jednotlivých funkcií  
na obsluhu správania sa manipulátora v oblasti singularít. Taktiež sú tu rozobraté 
úpravy stávajúcich programov systému RoScan, ktoré ho rozširujú o nové adaptívne 
schopnosti manipulátora a zjednodušujú ovládanie, vytváranie a testovanie 
navrhnutých trajektórii. 
 Poslednou súčasťou práce sú výsledky testovania adaptivity na jednotlivých 
modeloch. 
 Výsledkom práce je rozšírenie systému RoScan a manipulátora EPSON C3  
o adaptívne správanie, pri ktorom sa dbá hlavne na bezpečnosť snímaného objektu. 
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 
Táto časť práce sa zaoberá zoznámením sa s robotickým manipulátorom. Kapitola 
2.1 popisuje základné vlastnosti, parametre a fungovanie robotického manipulátora 
EPSON C3, od hardwarovej časti až po softwarovú časť – riadiacu jednotku 
manipulátora. Podkapitola 2.1.1 sa zaoberá načrtnutím základných funkcií, ktoré 
slúžia na programovanie riadiacej jednotky a ovládanie manipulátora. 
V podkapitole 2.1.2 je popísaný používaný spôsob komunikácie riadiacej jednotky 
s vonkajšími programami. Kapitola 2.2 sa zaoberá kinematickým modelom 
robotického manipulátora – na čo je dôležitý a čo umožňuje zistiť.  V kapitole 2.3 sú 
popísané jednotlivé singularity ‒ kde sa nachádzajú,  
za akých podmienok dochádza k ich vzniku, ako sa im dá zabrániť. Posledná kapitola 
sa zaoberá pracovným priestorom manipulátora. 
 

2.1 Robotický manipulátor EPSON C3 
EPSON C3 je šesť-osí sériový manipulátor. Mechanicky vychádza koncept robota  
zo známeho a výhodného usporiadania [8]. Predpokladá sa, že hlavný pracovný 
priestor sa nachádza kolkom pred základňou robota, teda na ose Y. V tomto smere 
ma totižto robot najväčšiu voľnosť pohybu a najväčší dosah [8]. 
 Každá osa manipulátora je realizovaná pomocou AC servomotoru, z ktorého 
je hnacia sila prenášaná na os pomocou remeňov alebo prevodovky s ozubenými 
kolieskami. Každá osa je vybavená inkrementálnymi snímačmi polohy, pomocou 
ktorých je meraná absolútna výchylky jednotlivej osi. Výstup zo snímačov je 
v programe prístupný ako v čistej podobe ( počet inkrementálnych krokov), tak aj 
v prepočítaných uhloch [8,9]. Maximálne rozsahy jednotlivých rotačných kĺbov 
manipulátora sú zobrazené v tabuľke nižšie. Obrázok 2.1 zobrazuje konštrukciu 
manipulátora a smer otáčania jednotlivých kĺbov, ktorých limity natočenia  
sa nachádzajú v Tabuľke 1. 
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Obrázok 2.1: Konštrukcia manipulátora EPSON C3 [8] 

 
Tabuľka 1: Rozsahy jednotlivých kĺbov manipulátora [8] 

i 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚ℎ 𝑣𝑣 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖ℎ 
1 -170 170 -4951609 4951609 
2 -160 65 -4660338 1893263 
3 -51 225 -1299798 5734400 
4 -200 200 -4700057 4700057 
5 -135 135 -3217222 3217222 
6 -360 360 -6553600 6553600 

 
Celým manipulátorom prechádza elektrické a pneumatické vedenie umožňujúce 
pripojenie koncových zariadení. Manipulátor EPSON C3 je možné riadiť pomocou 
riadiacej jednotky RC180 ‒ jedná sa o univerzálnu jednotku, ktorú je možné nasadiť 
na všetky roboty od firmy EPSON. 
 V jednotke sa nachádza väčšina funkcií, ktoré by mohli byť potrebné  
pri bežnom priemyselnom používaní. Proces je možné jednotkou riadiť úplne 
autonómne, kedy nie je potrebné pripojenie k nadradenému ovládaču. V tomto 
prípade poskytuje vykonávanie voľne programovateľných paralelných programov. 
 Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti obsahuje jednotka aj Emergency Port, 
ktorého funkcia sa nedá zmeniť ‒ obsahuje signály pre obvody Emergency Stop, 
koncové bezpečnostné spínače a Reset.  
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Na vonkajšie riadenie sa najčastejšie používa nadradený počítač. Ten môže 
pomocou komunikačných zberníc buď posielať iba súradnice, alebo roboť plne 
riadiť [9,10]. 
 Ku kompletnej obsluhe manipulátora slúži vývojové prostredie Epson 
RC+7.0. To obsahuje konfiguračné, programovacie, monitorovacie a simulačné 
nástroje riadiacej jednotky. Toto prostredie môže komunikovať buď s reálnym 
manipulátorom, alebo virtuálnym strojom, teda simulátorom.  
 Simulátor je veľmi výkonným prostriedkom pre virtuálne ladenie 
aplikačných programov. Simulátor vo vývojovom prostredí EPSON RC+7.0 
zobrazuje v reálnom čase v 3D scéne pozíciu manipulátora. V simulátore je možné 
zobraziť v pracovnom priestore manipulátora prekážky jednoduchých 
geometrických tvarov. Ak by došlo ku kolízií niektorej časti manipulátora s inou 
časťou manipulátora alebo s prostredím, častí ktoré sa kolízie zúčastnili sa sfarbia 
na červeno a užívateľ je varovaný hláškou.  

Na vytváranie aplikačných programov do jednotky EPSON RC180 je určený 
programovací jazyk SPEL+, ktorého syntax je podobná ako u jazykov z rodiny Basic 
[9]. 

 

2.1.1 Vybrané funkcie jazyka SPEL+ [11] 

2.1.1.1 Definícia premennej 
Jednotlivé premenné sa definujú nasledovne: 
 
 typPremennej nazovPremennej 
 
Jazyk SPEL+ obsahuje kľúčové slová pre základné dátové typy Boolean, Byte, Double, 
Integer, Long, Real, String. Každá premenná môže byť typu pole, kedy maximálny 
počet dimenzií poľa je 3 a maximálny počet prvkov v dimenzii je 1000. Prvky v poli 
sa indexujú od hodnoty 1. 
 

2.1.1.2 Function… Fend 
Príkaz Function sa používa pri definícii funkcii a spolu s príkazom Fend tvoria 
konštrukciu funkcie.  
 
Syntax: 
 Function nazovFunkcie [ (ByRef | ByVal) ] nazovParametru As typParametru 
  _kodFunkcie 
 Fend 
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Ako voliteľné vstupné parametre je možné použiť parametre predávané odkazom 
ByRef, kedy zmena hodnoty parametru vnútri funkcie sa spätne prenesie aj  
do vonkajšieho programu, alebo odkazom ByVal, kedy je parameter predávaný 
hodnotou. Voľba medzi ByRef a ByVal nie je povinná a v prípade jej nezvolenia  
sa používa hodnota ByVal ako východzia. 
 

2.1.1.3 Operátory a operácie 
- Operátor priradenia = (pri inicializovaní premennej nie je možné 

priradenie uskutočniť na rovnakom riadku ako je jej definícia) 
- Relačné operátory =, <>, <, >, <=, >= 
- Negácia výrazu: Not _vyraz 
- Logické operácie: _vyraz1 And/Or/Xor _vyraz2 

 

2.1.1.4 If… Then… Else… EndIf 
Jedná sa o rozhodovaciu funkciu, ktorá sa ukončuje pri splnení podmienky.  
Základné telo funkcie tvoria kľúčové slová If, EndIf, zvyšok kľúčových slov je 
voliteľný vzhľadom na zložitosť vetvenia funkcie. 
 
Syntax:  If podmienka Then 
   _kodFunkcie1 
  ElseIf podmienka Then 
   _kodFunkcie3 
  Else  
   _kodFunkcie2 
  EndIf 
 

2.1.1.5 For… Next 
Správanie konštrukcie For je rovnaké ako u iných jazykov. Kľúčové slovo Next 
ukončuje cyklus. Kľúčové slovo Step, spolu s premennou inkrement nie sú 
požadované pri definícii. Hodnota tejto premennej môže byť ako aj kladná, tak aj 
záporná – využíva sa v prípadoch, kedy z počiatočnej hodnoty odpočítavame na 
konečnú hodnotu. V prípade nedefinovania je jej východzia hodnota 1. 
 
Syntax:  For premenna=pocHodnota  To konecnaHodnota [Step inkrement] 
   _kodFunkcie 
  Fend 
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2.1.1.6 OnErr… GoTo 
Nastavuje vetvenie prerušení vykonávania programu na zaobchádzanie chybových 
hlášok. Konštrukcia nastavuje číslo riadku alebo návesti miesta v programe,  
kam sa vykoná skok, v prípade, že sa v jednotke či na robotovi vyskytne porucha. 
Príkaz Err vracia číslo poslednej chyby typu Integer, ErrMsg$ vracia popis chyby, 
EResume navráti vykonávanie programu na číslo riadku alebo návesti po vykonaní 
zaobchádzania poruchy. V prípade, že konštrukcia nastavuje hodnotu 0, ak nastane 
porucha, vykonávanie programu sa zastaví. 
 
Syntax:  OnErr GoTo { navest | cisloRiadku | 0 } 
   cisloChyby = Err 
   textChyby = ErrMsg$(cisloChyby) 
   _kodZaobchadzaniaPoruchy 
  EResume Next 
 

2.1.1.7 Print, Print # 
Jedná sa o textový výpis na konzolu monitorovacie okna alebo na operátorský panel. 
Pri vypisovaní sa nemusia prevádzať číselné premenné na typ String. V prípade 
využitia funkcie Print # sa dáta vypisujú na špecifikovaný komunikačný port – či  
sa už jedná o komunikáciu cez Ethernet, RS232 alebo výpis do súboru. 
 
Syntax: Print vyraz 
  Print #cisloKomunikacnehoPortu vyraz 
 

2.1.1.8 Go 
Príkaz, ktorý má na starosti point-to-point presun manipulátora. Presunie koncový 
bod manipulátora do novej pozície v priestore definovaným užívateľským bodom 
alebo popisom jeho súradníc. Pri použití tohto príkazu nie je presne definovaná 
trajektória ako sa manipulátor do nového bodu dostane. Na výpočet bodu 
v priestore a potrebné natočenie manipulátora sa využíva inverzná kinematika, 
pričom výsledná trajektória je optimalizovaná s ohľadom na maximálnu rýchlosť 
pohybu. 
 
Syntax:  Go { definovanyBod | XY() } 
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Kde funkcia XY(x, y, z, u, v, w) slúži na výpočet nového bodu na základe jednotlivých 
súradníc. Požadované parametre tejto funkcie sú súradnice X, Y, Z a U, pričom 
súradnice natočenia V a W sú nepovinné. 
 

2.1.1.9 Move 
Obdobný príkaz ako Go – presúva manipulátor do novej pozície v priestore  
po priamkovej trajektórii. Ak nie je takýto presun na základe výpočtu možný 
vykonať po priamke, manipulátor zostane na aktuálnej pozícii a vygeneruje  
sa porucha. Cieľový bod pohybu opäť možno definovať užívateľským bodom alebo 
popisom jeho súradníc. 
 
Syntax: Move { definovanyBod | XY() } 
 

2.1.1.10 Jump3 
Príkaz Jump3 presunie manipulátor z aktuálnej pozície do špecifikovanej destinácie 
použitím dvoch priamočiarych (CP) pohybov a jedného point-to-point (PTP) 
pohybu. Celkovo sú na tento pohyb potrebné tri body, ktoré možno špecifikovať 
rovnakým spôsobom ako u príkazov Go či Move. Trajektória manipulátora vykonaná 
týmto príkazom je zobrazená na Obrázku 2.2. 
 
Syntax: Jump3 zaciatocnyBod, stredovyBod, koncovyBod 
 

 
Obrázok 2.2: Trajektória pre príkaz Jump3 [11] 
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2.1.1.11 Arc, Arc3 
Príkaz Arc slúži na presun manipulátora po oblúkovej trajektórie cez bod, ktorý  
sa nachádza na tejto trajektórii. Riadiaca jednotka vypočítava pohyb do koncového 
bodu tak, aby bola trajektória hladká a prechádzala cez definovaný stredný bod. 
V prípade použitia Arc sa oblúk trajektórie počíta iba v rámci X a Y os. V prípade 
použitia Arc3 sa oblúk počíta v rámci všetkých troch priestorových dimenzií. 
Obrázok 2.3 zobrazuje trajektóriu vytvorenú príkazom Arc. 
  
Syntax: Arc stredovyBod, koncovyBod 
  Arc3 stredovyBod, koncovyBod 
 

 
Obrázok 2.3: Trajektória pre príkaz Arc [11] 

 

2.1.2 Knižnica v C# na riadenie manipulátora [9] 
Na komunikáciu s riadiacou jednotkou RC180 bola vytvorená knižnica od pána M. 
Fireša v jazyku C#, ktorá je podrobnejšie popísaná v [9]. Štruktúra tejto knižnice je 
zobrazená na Obrázku 2.4. Táto knižnica komunikuje pomocou triedy TcpClient 
z menného priestoru System.Net.Sockets založená na soketovom prístupe. 
V riadiacej jednotke sa nachádza komunikačná funkcia, v ktorej sa vytvorí TCP 
server. Ten čaká na pripojenie TCP klienta cez rozhranie Ethernet.  
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V knižnici sa nachádzajú nasledujúce triedy:  
- Trieda RobCoord, ktorá vytvára dátovú štruktúru na ukladanie a prácu 

s bodmi, súradnicami a pozíciami jednotlivých osí.  
- Trieda TcpC3Com, ktorá obsluhuje všetky metódy a parametre potrebné 

pre komunikáciu s jednotkou. Na obsluhu jedného komunikačného 
kanálu slúži jediná inštancia triedy TcpC3Com. Hlavným parametrom 
tejto triedy je inštancia clientInst typu TcpClient, cez ktorú je 
uskutočňovaná všetka komunikácia. 

2.1.2.1 Základné princípy komunikačného protokolu  
Komunikačný protokol funguje na princípe predávania jednoduchých 
nešifrovaných ASCII správ ukončených vopred nastaveným oddeľovačom [9]. 
Komunikáciu vždy inicializuje klient, pričom jeho správa môže začínať znakom „!“ 
alebo „?“. 
 Znak „!“ značí príkaz klienta, na ktorý server neodpovedá žiadnymi dátami, 
iba vráti prijatý príkaz. V prípade použitia začínajúceho znaku „?“, správa od klienta 
značí žiadosť, kedy riadiaca jednotka okrem vrátenia príkazu pošle klientovi aj 
vyžiadané dáta. Vyžiadané dáta sú oddelene znakom medzery „ “. 
 Riadiaca jednotka po prijatí správy príkaz spracuje a ak je formát prijatej 
správy správny, vykoná požadovanú akciu. Po vykonaní požadovaného príkazu 
jednotka posiela spätne echo správy vo formáte „<prikaz“, prípadne „<prikaz data“. 
 

2.1.2.2 Vybrané metódy knižnice 
Knižnica obsahuje množstvo metód, ktoré zabezpečuju plynulý chod komunikácie 
medzi jednotkou a manipulátorom. Tabuľky 2, 3 a 4 ukazujú komunikačný datagram 
vybraných metód. Inicializácia riadiacej jednotky je vykonaná metódou SendInit. 
Táto metóda umožňuje vykonať inicializáciu s východzími parametrami,  
ktoré sa nachádzajú v jednotke. Pomocou metódy SendPower je možné prepínať 
výkon motorov, teda prevádzkový mód manipulatora Power Low alebo Power High.   
 

Tabuľka 2: Komunikačný datagram inicializácie spojenia bez parametrov 
Príkaz od klienta: ! Init LF 

Odpoveď od serveru: < Init LF 
 
Metóda ktorá obsluhuje funkciu Go z jazyka SPEL+ sa nazýva SendGo a tvorí ju 6 
parametrov – každý pre jednu špecifickú súradnicu, pričom vždy sa posiela všetkých 
6 súradníc. 
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Tabuľka 3: Komunikačný datagram pre metódu SendGo 
Príkaz od klienta: ! Go LF X Y Z U V W 

Odpoveď od serveru: < Go LF       
 
Metódou obsluhujúcou žiadosť klienta na súradnice aktuálnej pozície, v ktorej  
sa manipulátor nachádza, je metóda SendCurPosP. Po prijatí tejto žiadosti riadiaca 
jednotka pošle pozíciu manipulátora, ktorá sa prevedie do štruktúry RobCoord.XYZ. 
Obdobne funguje metóda SendCurPoSJ, ktorá vracia hodnotu natočenia jednotlivých 
osí.  
 

Tabuľka 4: Komunikačný datagram pre metódu CurPosP 
Príkaz od klienta: ? CurPosP LF       

Odpoveď od serveru: < CurPosP LF X Y Z U V W 

 

2.1.2.3 Kontrola priechodnosti spojenia 
Spojenie klienta so serverom sa nadväzuje pomocou metódy Connect() triedy 
TcpClient. Parametre komunikácie ako sú IP adresa a číslo komunikačného TCP 
portu sa získavajú z vlastnosti triedy. V prípade úspešného nadviazania spojenia  
sa nastaví vlastnosť flagu Connected na aktívny (true). 
 Na účely znalosti priechodnosti spojenia sa pravidelne v časoch pokoja  
na zbernici a v definovaných intervaloch testuje odpoveď na jednoduchý príkaz. 
Klient sa dožaduje príkazom „? L LF“, na ktorý mu server odpovedá správou „< L LF“. 
Ako informácia o priechodnosti spojenia slúži taktiež aj hociktorý iný bežný funkčný 
príkaz a jeho respektívna odpoveď. V prípade, kedy spätné hlásenie od serveru 
nedorazí do určitej doby, zmení sa flag Connected na neaktívny (false). 
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Obrázok 2.4: Diagram tried v mennom priestore EpsonC3Com [9] 
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2.2 Kinematika robotického ramena 
Veľmi častým spôsobom popisu kinematiky robotického manipulátora je použitie 
Denavit-Hartenbergovej konvencie [5]. Parametre tejto konvencie zobrazuje 
Obrázok 2.5. 
 

2.2.1 Denavit-Hartenbergova konvencia 
 

 
Obrázok 2.5: Denavit-Hartenbergove kinematické parametre [5] 

 
Predpokladajme dve ramená (links) manipulátora – 𝐿𝐿𝑖𝑖−1  a 𝐿𝐿𝑖𝑖 , viď. obrázok, ktoré 
majú súradnicové systémy 𝐹𝐹𝑖𝑖−1  a 𝐹𝐹𝑖𝑖  , potom zjednodušene platí: 
- súradnicová os 𝑟𝑟𝑖𝑖 musí byť osou rotácie (smeru translácie pri posuvnom kĺbe) 

kĺbu Ji 
- súradnicová os 𝑚𝑚𝑖𝑖  musí byť kolmá na os 𝑟𝑟𝑖𝑖 a zároveň na os 𝑟𝑟𝑖𝑖−1 
- súradnicová os 𝑚𝑚𝑖𝑖   musí pretínať os 𝑟𝑟𝑖𝑖 a zároveň os 𝑟𝑟𝑖𝑖−1  
- súradnicová os 𝑦𝑦𝑖𝑖  musí smerovať tak, aby súradnicový systém 𝐹𝐹𝑖𝑖  bol 

pravotočivý (pravidlo pravej ruky) 

Denavit-Hartenbergova konvencia nedefinuje jednoznačné umiestnenia 
súradnicových systémov v týchto prípadoch: 
- v súradnicovom systéme 𝐹𝐹0 (teda súradnicový systém základne kinematického 

reťazca manipulátora) je určená jednoznačne iba osa 𝑟𝑟0. Súradnicovú osu 𝑚𝑚0 je 
možné ľubovoľne zvoliť. 
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- ak sú dve po sebe idúce osi kĺbov rovnobežné, ich normála nie je jednoznačne 
daná a môže byť ľubovoľne posunutá v smere ôs kĺbov 

- ak sa dve po sebe idúce osi kĺbov pretínajú, ich normála je nulová a osa 𝑚𝑚𝑖𝑖  je 
zvolená tak, aby bola kolmá k obom týmto osiam, avšak jej smer môže byť 
zvolený ľubovoľne 

Po stanovení súradnicových systémov pre jednotlivé kĺby, pozícia a orientácia 
súradnicového systému 𝐹𝐹𝑖𝑖  vzhľadom na 𝐹𝐹𝑖𝑖−1   je definovaná nasledujúcimi 
parametrami: 
- 𝑚𝑚𝑖𝑖  … vzdialenosť medzi počiatkom 𝐹𝐹𝑖𝑖−1  a počiatkom 𝐹𝐹𝑖𝑖na ose 𝑚𝑚𝑖𝑖  
- 𝑑𝑑𝑖𝑖  … vzdialenosť od počiatku 𝐹𝐹𝑖𝑖−1  k počiatku 𝐹𝐹𝑖𝑖  na ose 𝑟𝑟𝑖𝑖−1 
- 𝛼𝛼𝑖𝑖  … rotácia (proti smere hodinových ručičiek) medzi osami 𝑟𝑟𝑖𝑖−1 a 𝑟𝑟𝑖𝑖  na ose 𝑚𝑚𝑖𝑖  
- 𝜃𝜃𝑖𝑖   … rotácia (proti smere hodinových ručičiek) medzi osami 𝑚𝑚𝑖𝑖−1 a 𝑚𝑚𝑖𝑖na ose 𝑟𝑟𝑖𝑖−1 

Pomocou jednotlivých D-H parametrov je možné získať homogénnu transformačnú 
maticu medzi súradnicovými systémami 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 a 𝐹𝐹𝑖𝑖   a to dosadením do nasledujúceho 
vzťahu [5]: 
 

𝑨𝑨𝒊𝒊𝒊𝒊−𝟏𝟏(𝒒𝒒𝒊𝒊) = �

𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝜽𝜽𝒊𝒊 −𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊
𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 −𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜽𝜽𝒊𝒊
𝟎𝟎 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝜶𝜶𝒊𝒊 𝒅𝒅𝒊𝒊
𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏

� ( 2. 1 ) 

 
Transformačná matica je funkciou jednej premennej 𝑞𝑞𝑖𝑖, ktorá sa rovná  𝜃𝜃𝑖𝑖  v prípade 
otočného kĺbu alebo 𝑑𝑑𝑖𝑖 v prípade posuvného kĺbu. Denavit-Hartenbergova 
konvencia umožňuje konštrukciu priamej kinematickej funkcie poskladaním 
jednotlivých súradnicových transformácií vyjadrených (2.1) do jednej homogénnej 
transformačnej matice od súradnicového systému základne manipulátora až  
po súradnicový systém 𝑚𝑚-tého (posledného) kĺbu manipulátora, podľa (2.2). Tento 
postup možno uplatniť pre akýkoľvek otvorený kinematický reťaz [5]. 
 

𝑻𝑻𝒔𝒔𝟎𝟎(𝒒𝒒) = 𝑨𝑨𝟏𝟏𝟎𝟎(𝒒𝒒𝟏𝟏)𝑨𝑨𝟐𝟐𝟏𝟏(𝒒𝒒𝟐𝟐)⋯𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔−𝟏𝟏(𝒒𝒒𝒔𝒔) ( 2. 2 ) 

 
 
Podľa (2.3), z transformačnej matice 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖−1 môžeme zistiť maticu rotácie 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1 
a vektor translácie  𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 medzi hociktorými súradnicovými systémami 𝐹𝐹𝑖𝑖−1 a 𝐹𝐹𝑖𝑖 . 
 

𝑨𝑨𝒊𝒊𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  � 𝑹𝑹𝒊𝒊
𝒊𝒊−𝟏𝟏 𝒄𝒄𝒊𝒊𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝟎𝟎⋯𝟎𝟎 𝟏𝟏
� ( 2. 3 ) 

 
Vektor translácie 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖−1 je stĺpcový vektor, ktorý reprezentuje vzájomný posun 
v jednotlivých súradniciach x, y, z súradnicového systému 𝐹𝐹𝑖𝑖  vzhľadom na systém 
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𝐹𝐹𝑖𝑖−1. Matica rotácie 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1 je matica o rozmere 3x3 a jej stĺpce reprezentujú 
súradnicové smerových vektorov zo súradnicového systému 𝐹𝐹𝑖𝑖  vzhľadom na 𝐹𝐹𝑖𝑖−1. 
[2]. 
 

2.2.2 Jacobián 
Cieľom diferenčnej kinematiky je nájsť vzťah medzi rýchlosťami jednotlivých kĺbov 
a lineárnymi a uhlovými rýchlosťami koncového bodu manipulátora. Práve tento 
vzťah popisuje Jacobián [5]. 

Jacobián alebo aj tiež Jacobiho matica 𝐽𝐽 je časovo premenná lineárna 
transformácia, ktorá popisuje vzťah medzi lineárnymi rýchlosťami �̇�𝑝 a uhlovými 
rýchlosťami 𝜔𝜔 koncového bodu manipulátora a rýchlosťami jednotlivých kĺbov �̇�𝑞. 
Potom pre manipulátor o n-kĺboch platí [4,5]: 
 

𝒗𝒗(𝟔𝟔×𝟏𝟏) =  ��̇�𝒑𝝎𝝎�(𝟔𝟔×𝟏𝟏)
 =  𝑱𝑱(𝒒𝒒)�̇�𝒒 = �𝑱𝑱𝑷𝑷𝑱𝑱𝑶𝑶

�
(𝟔𝟔×𝒔𝒔)

�̇�𝒒(𝒔𝒔×𝟏𝟏) ( 2. 4 ) 

 
Singularita manipulátora potom nastáva vtedy, keď 𝐽𝐽 stráca svoju hodnosť.  
Z matematického hľadiska to znamená, že vyššie uvedená rovnica buď nemá žiadne 
riešenie, alebo má riešení nekonečne veľa [5].  

Podmienky, za ktorých nastávajú singularity, môžeme nájsť položením 
determinantu Jacobiho matice rovno nule. 

 
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝(𝑱𝑱) = 𝟎𝟎 ( 2. 5 ) 

  

2.2.3 Výpočet Jacobiánu pomocou D-H parametrov 
Pri výpočte Jacobiánu je výhodné výpočet rozdeliť na výpočet vektoru lineárnych 
rýchlostí 𝐽𝐽𝑃𝑃 a uhlových rýchlostí 𝐽𝐽𝑂𝑂 . Výsledný Jacobián pre manipulátor o 𝑚𝑚-kĺboch 
bude vypadať nasledovne [5]: 
 

𝑱𝑱 = �𝑱𝑱𝑷𝑷𝟏𝟏 ⋯ 𝑱𝑱𝑷𝑷𝒔𝒔
𝑱𝑱𝑶𝑶𝟏𝟏 ⋯ 𝑱𝑱𝑶𝑶𝒔𝒔

� ( 2. 6 ) 

  
kde 

�𝑱𝑱𝑷𝑷𝒊𝒊𝑱𝑱𝑶𝑶𝒊𝒊
� = �

�𝒛𝒛𝒊𝒊−𝟏𝟏𝟎𝟎 �

�𝒛𝒛𝒊𝒊−𝟏𝟏 × (𝒑𝒑𝒆𝒆 − 𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏)
𝒛𝒛𝒊𝒊−𝟏𝟏

�
 
    𝒑𝒑𝒑𝒑𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒔𝒔𝒑𝒑𝒗𝒗𝒔𝒔ý 𝒌𝒌ĺ𝒃𝒃.

 
    𝒑𝒑𝒑𝒑𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒄𝒄𝒓𝒓𝒂𝒂č𝒔𝒔ý 𝒌𝒌ĺ𝒃𝒃.

( 2. 7 )  
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Kde 𝑝𝑝𝑒𝑒 je pozícia koncového bodu a 𝑝𝑝𝑖𝑖−1 je pozícia jednotlivých rotačných kĺbov 
vzhľadom na nultý súradnicový systém (základňa manipulátora). 
 Vzťah (2.7) umožňuje vypočítať Jacobián pomocou jednoduchej 
systematickej cesty na základe vzťahov priamej kinematiky, pretože všetky 
premenné možno určiť z jednotlivých transformačných matíc manipulátora,  
čo umožňuje jednoduché priame programovanie automatického výpočtu Jakobiánu. 
 Vektory 𝑟𝑟𝑖𝑖−1,𝑝𝑝𝑒𝑒 a 𝑝𝑝𝑖𝑖−1 sú všetko funkcie kĺbových uhlov 𝑞𝑞 pre ktoré platia 
nasledujúce vlastnosti: 
- 𝑟𝑟𝑖𝑖−1 možno získať ako tretí stĺpec z matice rotácie 𝑅𝑅𝑖𝑖−10  , teda platí: 

𝒛𝒛𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  𝑹𝑹𝟏𝟏𝟎𝟎(𝒒𝒒𝟏𝟏)𝑹𝑹𝟐𝟐𝟏𝟏(𝒒𝒒𝟐𝟐)⋯𝑹𝑹𝒔𝒔−𝟏𝟏𝒔𝒔−𝟐𝟐(𝒒𝒒𝒔𝒔 − 𝟏𝟏) ∙ [𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏]𝑻𝑻 ( 2. 8 ) 
  

- 𝑝𝑝𝑒𝑒 je dané prvými troma prvkami štvrtého stĺpca transformačnej matice 𝑇𝑇𝑛𝑛0: 

𝒑𝒑𝒔𝒔 = 𝑨𝑨𝟏𝟏𝟎𝟎(𝒒𝒒𝟏𝟏)𝑨𝑨𝟐𝟐𝟏𝟏(𝒒𝒒𝟐𝟐)⋯𝑨𝑨𝒔𝒔𝒔𝒔−𝟏𝟏(𝒒𝒒𝒔𝒔) ∙ [𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟎𝟎 𝟏𝟏]𝑻𝑻 ( 2. 9 ) 
  

- 𝑝𝑝𝑖𝑖−1 je dané prvými troma prvkami štvrtého stĺpca transformačnej matice 𝑇𝑇𝑖𝑖−10 , 
teda platí vzťah (2.9) s tým, že 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚 − 1 

 

2.3 Singularity 
Prítomnosť singularít v pracovnom priestore manipulátora môže výrazne ovplyvniť 
správanie a riadenie manipulátora rôznymi spôsobmi – či už sa jedná o krútiace 
momenty mimo povolené medze, alebo nežiaduce sily pôsobiace na jednotlivé 
ramená manipulátora, alebo nepredvídateľné správanie manipulátora, či 
neúčinnosť riadiacich algoritmov. V blízkosti singularít sa vyžadujú veľké rýchlosti 
kĺbov manipulátora na vykonanie relatívne malého pohybu koncového bodu. V 
prípade, že sa manipulátor dostane do oblasti singularity, požadované rýchlosti idú 
do nekonečna. Výsledkom je odchýlenie sa koncového bodu od predpísanej 
trajektórie. Ak sa koncový bod nachádza v singulárnej pozícii je možné, že existuje 
nekonečne veľa možností konfigurácii kĺbov manipulátora. 

Analýza kinematických singularít je teda dôležitým krokom pri návrhu 
manipulátora. Kĺbový pracovný priestor manipulátorov so šiestimi alebo menej 
stupňami voľnosti obsahuje singularity. Preto popredná znalosť singulárnych 
pozícii v pracovnom priestore manipulátora je veľkou výhodou pri plánovaní 
trajektórie, či riadení manipulátora [1, 3]. 
 Identifikácia singularít pomocou determinantu Jacobiánu je jedným 
z najpoužívanejších spôsobov [3,12]. Singularity pre 6R (šesť rotačných kĺbov) 
sériový robotický manipulátor nastávajú v konfiguráciách korešpondujúcich  
k singularitám Jacobiánu o rozmeroch 6 × 6 [1]. 
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2.3.1 Typy singularít 
Pri šesťosom sériovom manipulátori môžeme rozlišovať dva subsystémy  – ruku 
manipulátora a zápästie manipulátora. Ruka zodpovedá za premiestňovanie 
koncového bodu manipulátora na požadovaný bod v pracovnom priestore, zatiaľ  
čo zápästie je zodpovedné za orientáciu koncového bodu žiadaným smerom.  
Pri typickom šesťosom manipulátore tvoria prvé tri kĺby ruku a zvyšné tri tvoria 
zápästie. V zápästí je možné definovať bod C, ktorý sa nachádza na prieseku 
jednotlivých osí otáčania posledných troch kĺbov manipulátora. 
 Pretože tieto dva subsystémy majú odlišné úlohy, je možné rozlišovať medzi 
polohovými singularitami a orientačnými singularitami. Polohová singularita 
korešponduje k strate jedného alebo viacerých stupňov voľnosti (koncový bod 
manipulátora nemožno presunúť v určitých smeroch), zatiaľ čo orientačná 
singularita korešponduje k strate jedného alebo viacerých orientačných stupňov 
voľnosti (koncový bod nemožno otočiť okolo určitej osi) [3]. 
 V prípade 6R manipulátora môžu nastať dve polohové a jedna orientačná 
singularita.  
 Lakťová singularita („elbow singularity“) je polohová singularita, ktorá  
nastáva práve vtedy, keď bod C leží v rovine vytvorenej osami rotácie druhého 
a tretieho kĺbu. To znamená, že nie je možný žiadny pohyb bodu C v tejto rovine. 
Táto singularita reprezentuje hranicu pracovného priestoru robota. Vzhľadom  
na to, že pracovný priestor manipulátora nie je zložité vykresliť, singulárne 
konfigurácie tohto typu možno ľahko očakávať [1]. 

Ramenná singularita („shoulder singularity“) je druhým typom polohovej 
singularity, ktorá nastáva vtedy, keď bod C leží kdekoľvek na z-osi základne 
manipulátora, teda v osi rotácie prvého kĺbu. Keďže singularity tohto typu  
sa nachádzajú v pracovnom priestore manipulátora, ich predvídanie je zložitejšie 
ako pri singularitách lakťového typu [1]. 

Posledným typom singularity je orientačná singularita – singularita 
zápästia („wrist singularity“). Táto singularita môže nastať hocikde v pracovnom 
priestore manipulátora a vyskytuje sa vtedy, keď akákoľvek kombinácia osí 
natočenia kĺbov nachádzajúcich sa v zápästí (štvrtý až šiesty kĺb) je zoskupená 
rovnakým smerom [1]. Z konštrukčného hľadiska manipulátora EPSON C3 je možné 
vidieť, že osi otáčania štvrtého a piateho (alebo piateho a šiesteho) kĺbu budú vždy 
na seba možné a teda táto singularita môže nastať len vtedy ak sú zoskupené osi 
štvrtého a šiesteho kĺbu. 
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2.4 Pracovný priestor manipulátora 
Pracovný priestor robotického manipulátora je definovaný ako určitý set bodov, 
ktoré môžu byť dosiahnuté jeho koncovým bodom. Pri výpočte pracovného 
priestoru je hlavným záujmom zistenie jeho tvaru a veľkosti. 

Metóda Monte Carlo [7] je numerická metóda, ktorá rieši matematické 
problémy náhodným vzorkovaním. Pretože táto metóda nezahŕňa výpočet 
inverzného Jacobiánu, je relatívne jednoduché ju aplikovať. Metóda sa aplikuje 
v priestore kĺbových súradníc manipulátora. Pre každú premennú v pracovnom 
priestore, teda pre každý kĺb manipulátora je vygenerovaná určitá množina 
náhodných hodnôt. Tieto hodnoty sa následne použijú pri výpočte priamej 
kinematiky manipulátora, pričom sa určia náhodné pozície koncového bodu. 
Jednotlivé pozície sa zaznamenajú graficky, čím sa získava pracovný priestor 
manipulátora. 

Nevýhodou tejto metódy je to, že aby bola celkom presná, vyžaduje sa veľký 
počet náhodných hodnôt. Čím je viac náhodných hodnôt, tým je metóda Monte Carlo 
presnejšia, avšak tým je aj výpočet jednotlivých bodov zdĺhavejší a následné 
zobrazenie pracovného priestoru výkonovo náročnejšie [6,7]. 
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3 PRAKTICKÁ ČASŤ 
Táto časť práce sa zaoberá zostavením kinematického modelu manipulátora EPSON 
C3 na základe teoretickej časti. Zostavením kinematického modelu a jeho 
parametrov manipulátora, výskytom a podmienka vzniku singularít sa zaoberá 
kapitola 3.1. Nasleduje kapitola 3.2 popisujúca simuláciu správania sa manipulátora 
pri výskyte vzniknutých singularít. V tejto kapitole sú navrhnuté a otestované 
funkcie, ktoré zabezpečujú bezpečné správanie sa pre jednotlivé singularity. 
Kapitola končí načrtnutím spôsobu adaptívneho plánovania trajektórie pre 
simulované hodnoty. Kapitola 3.3 popisuje aktuálny stav systému RoScan a zaoberá 
sa vytváraním a implementovaním nových funkcií, ktoré podporujú novo navrhnuté 
bezpečné a adaptívne plánovanie trajektórie manipulátora v predošlej kapitole. 
Kapitola 3.4 sa zaoberá spôsobom, akým sa spracovávajú aktuálne dáta, ktoré 
systém RoScan prijíma od snímača. Poslednou kapitolou je kapitola 3.5, ktorá sa 
zaoberá adaptívnym plánovaním trajektórie na základe reálnych dát zo snímača 
a jeho testovaním na modeloch.  

3.1 Kinematický model manipulátora EPSON C3 
Na určenie Jacobiánu robotického manipulátora EPSON C3 podľa metódy uvedenej 
v kapitole 2.2.1 až 2.2.3 bolo potrebné zostavenie parametrov podľa Denavit-
Hartenbergovej konvencie. Z [8] bol zostavený kinematický model manipulátor, viď. 
Obrázok 3.1 a vytvorená tabuľka (Tabuľka 5) jednotlivých D-H parametrov. 
 

Tabuľka 5: D-H parametre manipulátora EPSON C3 
i 𝑚𝑚𝑖𝑖 [mm] 𝑑𝑑𝑖𝑖 [mm] 𝛼𝛼𝑖𝑖 𝜃𝜃𝑖𝑖  
1 100 320 90° 𝜃𝜃1 + 90° 
2 250 0 0° 𝜃𝜃2 + 90° 
3 0 0 -90° 𝜃𝜃3 
4 0 -250 90° 𝜃𝜃4 
5 0 0 -90° 𝜃𝜃5 
6 0 -65 180° 𝜃𝜃6 
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Obrázok 3.1: Kinematický model manipulátora EPSON C3 

 
Z vyššie uvedených parametrov bolo možné následné dosadenie do (2.1) 
a vypočítanie jednotlivých transformačných matíc susedných súradnicových 
systémov  𝐴𝐴10,𝐴𝐴21 ,𝐴𝐴32,𝐴𝐴43,𝐴𝐴54 a 𝐴𝐴65. 
 Podľa (2.2) boli vypočítané transformačné matice od základne manipulátora 
(nultý súradnicový systém) po súradnicové systémy jednotlivých kĺbov 
𝑇𝑇10,𝑇𝑇20,𝑇𝑇30,𝑇𝑇40,𝑇𝑇50 a 𝑇𝑇60. Keďže sa jedná o matice, ktoré obsahujú 6 premenných (uhol 
natočenia jednotlivého kĺbu), za ktoré sa dosadzujú nespočetné hodnoty výpočty 
boli vykonávané v softvéri MATLAB. 
 

3.1.1 Vykreslenie pracovného priestoru 
Na vykreslenie pracovného priestoru manipulátora bola použitá metóda Monte 
Carlo a transformačná matica od základne manipulátora po koncový bod 
manipulátora 𝑇𝑇60. 
 Na jednotlivé výpočty bol použitý softvér MATLAB a algoritmus výpočtu 
prebiehal nasledovne. 
 Pre všetky kĺby  manipulátora bolo vygenerovaných N náhodných hodnôt 
uhlov natočenia jednotlivého kĺbu podľa nasledujúceho príkazu 
 

𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+ (𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −  𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )  ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑁𝑁, 1) ( 3. 1 ) 
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kde 𝑚𝑚 je index jednotlivého kĺbu manipulátora, 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 a 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 sú limitné uhly 
natočenia 𝑚𝑚-teho kĺbu a funkcia 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑁𝑁, 1) je MATLAB-ovská funkcia generujúca 
vektor náhodných čísel v intervale < 0,1 > o rozmere [N×1]. 
 Týmto spôsobom bolo získaných 6 vektorov uhlov natočenia. Dosadením 
jednotlivých uhlov natočenia do transformačnej matice bola získaná poloha 
koncového bodu manipulátora pre šesticu uhlov natočenia {𝑄𝑄1,𝑄𝑄2,𝑄𝑄3,𝑄𝑄4,𝑄𝑄5,𝑄𝑄6}.  
 Poloha koncového bodu bola získaná vybratím prvých troch prvkov štvrtého 
stĺpca transformačnej matice a vykreslená do grafu 
 Rovnakým spôsobom bolo vykreslených všetkých N polôh koncového bodu 
manipulátora. Vysokou hodnotou N sa dosahuje vysokej presnosti Monte Carlo, 
avšak aj zvýšenia náročnosti výpočtu a zobrazovania grafov. 
 Obrázok 3.2 zobrazuje vygenerovaný pracovný priestor manipulátora 
EPSON C3. Pracovný priestor zobrazený metódou Monte Carlo berie do úvahy limity 
natočenia jednotlivých kĺbov, avšak neberie do úvahy konštrukčné obmedzenia, ako 
je napríklad telo manipulátora, či prípadná spodná hranica z-osi (manipulátor je 
umiestnený na stole, a teda z-súradnica nemôže byť záporná).  
 Vykresľovanie dosiahnuteľných pozícií koncového bodu bolo upravené, aby 
nezobrazovalo záporné hodnoty z-súradnice. Počet vykresľovaných bodov, teda 
hodnota N bola zvolená 100 000. 

 
Obrázok 3.2: Pracovný priestor manipulátora 
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3.1.2 Hľadanie singularít manipulátora 
Zo vzťahov (2.6 a 2.7) bolo následne možné vypočítať Jacobián systému a následne 
určiť jeho determinant. Pre determinant Jakobiánu manipulátora EPSON C3 platí 
nasledovná rovnica.  
 

det(𝐽𝐽) = −312500 cos(𝜃𝜃3) sin (𝜃𝜃5)(5 cos(𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3) − 5 sin(𝜃𝜃3) + 2) ( 3. 2 ) 
 
Z (3.1) je možné vidieť, že pre manipulátor môžu nastať singularity za troch 
podmienok. Jednotlivé podmienky sú vyjadrené faktormi determinantu. 
 V prípade, že sa prvý faktor determinantu rovná nule (3.2) má rovnica 
riešenie pre 𝜃𝜃3 =  {90°, 270°} + 𝑖𝑖 ∙ 360° kde 𝑖𝑖 𝜖𝜖 𝑁𝑁. 
 

cos(𝜃𝜃3) = 0 ( 3. 3 ) 
 
Vzhľadom na to, že jednotlivé kĺby manipulátora majú svoje limity uhlov, ktoré 
môžu navŕšiť (Tabuľka 1), prvá singularita nastáva pre 𝜃𝜃3 = 90°. Pri simulácií tejto 
singularity bolo zistené, že sa jedná o lakťovú singularitu a teda táto singularita 
nastáva vtedy, keď sa koncový bod manipulátora dostane na hranicu svojho 
pracovného priestoru. 
 Zobrazenie pracovného priestoru, v ktorom nastáva singularita tohto typu 
bolo prevedené obdobnou metódou ako v kapitole 3.1.1. Vykresľovanie bolo 
upravené tak, aby zobrazovalo len body, pri ktorých sa hodnota uhlu natočenia 
tretieho kĺbu rovná 90°, teda 𝜃𝜃3 = 90°. Na Obrázku 3.5 je zobrazený vygenerovaný 
pracovný priestor, v ktorom táto singularita nastáva, zobrazený červene. 
 V prípade, keď sa bude rovnať nule druhý faktor determinantu 
 

sin(𝜃𝜃5) = 0 ( 3. 3 ) 
 
Rovnica (3.3) má riešenie 𝜃𝜃5 =  {0, 180°} + 𝑖𝑖 ∗ 360° a po uplatnení limitných hraníc 
natočenia piateho kĺbu manipulátora možno vidieť, že singularita nastáva vtedy  
ak je hodnota 𝜃𝜃5 = 0° .  
 Zo simulácie je vidieť, že pri tejto hodnote uhlu natočenia nastáva singularita 
zápästia, a teda dochádza k zarovnaniu osí natočenia štvrtého a šiesteho kĺbu. 
Vzhľadom na to, že táto singularita môže nastať hocikde v pracovnom priestore, jej 
očakávanie je pomerne zložité avšak na jej obmedzenie postačuje len jedna 
podmienka. Sledovanie a obmedzenie výskytu tejto singularity je možné pozorným 
sledovaním uhlu natočenia 𝜃𝜃5 a snahe vyhnúť sa výskytu nulovej hodnoty natočenia. 
  



 
31 

 

Poslednou situáciou, kedy môže nastať singularita, je ak sa posledný faktor 
determinantu rovná nule a teda platí: 
 

(5 cos(𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3) − 5 sin(𝜃𝜃3) + 2) = 0 ( 3. 4 ) 
 
Rovnica (3.4) už nemá jednoznačné riešenie ako pri predošlých situáciách, preto jej 
riešenie bolo vykonané graficky v MATLABe. Na vykreslenie rovnice (3.4) bola 
použitá funkcia 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟ℎ𝑔𝑔𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑, kde premenné boli vektory uhlov natočenia  𝜃𝜃2 𝑚𝑚 𝜃𝜃3. 
 Na vytvorenie vektorov bola použitá funkcia 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑁𝑁), ktorá 
vytvorí vektor rovnomerne rozložených N prvkov od hodnoty min po hodnotu max, 
v tomto prípade sa jedná o hraničné hodnoty natočenia jednotlivých kĺbov. 
 Funkcia 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑟𝑟ℎ𝑔𝑔𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑 rozloží vektory do priestoru, teda vytvorí matice 
o veľkosti [N×N], čo umožní generáciu všetkých možných kombinácii hodnôt 
𝜃𝜃2 𝑚𝑚 𝜃𝜃3. Dosadením takto vygenerovaných matíc do (3.4) bola získaná matica 
hodnoty faktoru determinantu. Grafické zobrazenie hodnoty rovnice (3.4) pre uhly 
natočenia 𝜃𝜃2 𝑚𝑚 𝜃𝜃3 je vidieť na nasledujúcom obrázku (Obrázok 3.3). 
 

 
Obrázok 3.3: Tretí faktor determinantu Jacobiána 
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Z tohto obrázku je možné vidieť, že rovnica (3.4) nadobúda nulovej hodnoty  
a pre tieto hodnoty nastáva singularita. Podrobnejšie rozloženie hodnôt natočení 
kĺbov, pri ktorých dochádza k singularite je vidieť na Obrázku 3.4.   
 

 
Obrázok 3.4: Nulové hodnoty tretieho faktoru determinantu Jacobiána 

 
Napísaním jednoduchého skriptu, ktorý porovnáva veľkosti výsledných hodnôt 
rovnice (3.4) so žiadanou hodnotou je možné získať numerické hodnoty veľkosti 
uhlov natočenia jednotlivých kĺbov, kedy táto singularita nastáva. Ďalej je možné 
nastavovať presnosť, resp. definovať šírku oblasti, s ktorou chceme pracovať, teda 
odchýlku od nulovej hodnoty. Pri výpočtoch bola zvolená odchýlka ± 0,05. 
 V tomto prípade teda žiadaná hodnota determinantu je z intervalu 0 ± 0,05. 
Nižšie je uvedená tabuľka, ktorá zobrazuje výpis kombinácií hodnôt uhlov natočenia 
𝜃𝜃2 𝑚𝑚 𝜃𝜃3, pri ktorých hodnota (3.4) spadá do vyššie uvedeného intervalu. Teda 
manipulátor sa nachádza v oblasti singularity. Nasledujúca tabuľka uvádza len 
príklad niektorých kombinácií, pretože počet všetkých kombinácií je veľký 
a s rastúcim intervalom ich počet rastie.  
 S odchýlkou ± 0,05 a krokom zmeny uhlov natočenia 1° bol celkový počet 
kombinácií 260, Tabuľka 6 obsahuje niekoľko vybratých kombinácií. 
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Tabuľka 6: Príklad kombinácií uhlov, pri ktorých nastáva singularita 
i 𝜃𝜃2 [°] 𝜃𝜃3 [°]  i 𝜃𝜃2 [°] 𝜃𝜃3 [°] 
1 -157 14  7 -36 210 
2 -156 13  8 -28 178 
3 -155 10  9 20 73 
4 -154 6  10 40 36 
5 -147 -51  11 50 19 
6 -143 -30  12 63 -2 

 
Následných 260 kombinácií, bolo porovnaných s pracovným priestorom 
vytvoreným v kapitole 3.1.1 a prípadné zhody boli označené a vykreslené do grafu 
modro, ktorý je zobrazený na Obrázku 3.5. Z obrázku, ako aj zo simulácie pri daných 
uhloch, je možné vidieť, že sa jedná o ramennú singularitu. Teda koncový bod 
manipulátora sa nachádza na osi natočenia prvého kĺbu manipulátora, vzhľadom na 
to, že pri výpočtoch sa brala do úvahy väčšia oblasť singularity, je aj oblasť 
znázornená na Obrázku 3.5 väčšia. 
 

 
Obrázok 3.5: Zobrazenie pracovného priestoru, kde nastáva singularita  
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3.2 Simulácia robotického manipulátora 
Pri riešení správania sa manipulátora pri výskyte singularít bol použitý simulátor 
od firmy EPSON, ktorý sa nachádza v programovacom rozhraní EPSON RC+, ktorý 
používa programovací jazyk SPEL+. 
 Aby bola simulácia manipulátora čo najbližšia realite, na koncový bod 
manipulátora bola v simulátore pripevnená kocka o rozmeroch 15x13x13 cm, ktorá 
znázorňuje jednotlivé snímače a kamery upevnené na koncovom bode 
manipulátora. 
 Ďalej bol nastavená upravená relatívna pozícia koncového manipulátora – 
pôvodne je nastavený tak, aby sa nachádzal na koncovom bode manipulátora, avšak 
keďže hlavnou funkciou manipulátora je skenovanie, táto novo vytvorená relatívna 
pozícia sa nachádza v mieste snímača, ktorý sa nenachádza presne  
na koncovom bode manipulátora, ale v určitej vzdialenosti od neho. Relatívna 
pozícia skeneru vzhľadom na koncový bod manipulátora je zobrazená v Tabuľke 7. 

 
Tabuľka 7: Relatívna pozícia skeneru vzhľadom na koncový bod manipulátora 

súradnica 𝑑𝑑 [mm]  súradnica ꙍ [°] 
X -60.0  U 90.0 
Y 50.5  V 0.5 
Z 107.5  W 90.0 

 
Trajektória koncového bodu manipulátora je zadávaná pomocou svetových 
súradníc niekoľko stoviek bodov, cez ktoré manipulátor prechádza. Svetové 
súradnice sú tvorené šesticou čísel (X, Y, Z, U, V, W), kde prvé tri reprezentujú 
vzdialenosť v milimetroch na jednotlivých osiach a zvyšné tri zodpovedajú uhľu 
natočenia na jednotlivých osiach. Súradnica U značí natočenie koncového bodu 
manipulátora na podľa osi Z, súradnica V značí natočenie podľa osi Y a súradnica W 
reprezentuje natočenie podľa osi X. 
 Keďže zo spôsobu zadávania trajektórie je vždy známy súčasný aj nasledujúci 
bod v trajektórii, je možné vypočítať správanie sa manipulátora počas jeho pohybu 
medzi týmito bodmi a určiť tak, či nedôjde k výskytu nejakej zo singularít prípadne 
k otáčaniu zápästia manipulátora. 
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3.2.1 Riešenie lakťovej singularity 
Vzhľadom na funkciu manipulátora, kedy je nepravdepodobné, že by došlo  
ku skenovaniu objektu, ktorý by sa nachádzal mimo pracovný priestor 
manipulátora, je možné predpokladať, že výskyt tejto singularity nebude taký častý. 
Avšak je dobré zaviesť určité spôsoby, ako sa manipulátor zachová ak by prišiel  
do vztyku s práve touto singularitou. 
 Lakťová singularita nastáva, keď sa robot dostane k hranici svojho 
pracovného priestore a k požadovanému bodu v priestore nie je schopný sa dostať. 
Programovacie rozhranie EPSON RC+ je schopné dopredu vypočítať, či sa daný bod 
v priestore nachádza mimo pracovného bodu manipulátora, alebo nie. V prípade, že 
áno, je vytvorená chybová hláška (číslo chyby 4007), program je pozastavený 
a používateľ je upozornený chybovou hláškou. Vzhľadom na to, že je program 
zastavený, používateľ nemá žiadnu možnosť reakcie okrem manuálneho prepísania 
súradníc daného bodu tak, aby sa v pracovnom priestore vyskytoval. 
 Práve pre tento prípad bola vytvorená funkcia1, ktorá sa volá v prípade 
kedykoľvek nastane chyba oznamujúca, že ku danému bodu sa manipulátor nie je 
schopný dostať za požadovaných súradníc. Funkcia funguje na nasledujúcom 
princípe: 

1) Pri každom zavolaní funkcie si funkcia načíta pôvodné súradnice bodu, ktorý 
spôsobil chybovú hlášku 

2) Vyberie sa najvyššia absolútna hodnota z týchto súradníc 
3) Táto hodnota sa zmenší o 5 mm 
4) Za pomoci novej, zmenšenej súradnice a pôvodnej súradnice sa vypočíta 

percentuálny pomer zmenšenia 
5) O rovnaký percentuálny pomer sa zmenšia aj zvyšné súradnice 
6) Takto vzniknuté súradnice sa pošlú späť do programu ako nový bod 

trajektórie cez ktorú manipulátor prechádza. Tento bod znova prechádza 
kontrolou a v prípade chyby sa postup opakuje. 

 Vyššie zmienený priebeh sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa vzniknutý bod 
nenachádza v pracovnom priestore manipulátora. Funkcia sa zaoberá zmenšovaním 
iba polohových súradníc, teda súradníc X, Y a Z, pričom zachováva rovnaké 
natočenie koncového bodu manipulátora. 
 Je dobré podotknúť, že určitý bod trajektórie sa môže nachádzať 
v pracovnom priestore manipulátora, avšak za určitého natočenia koncového bodu 
nie je momentálne dostupný, čo spôsobí v rozhraní EPSON RC+ vyvolanie chybovej 
hlášky 4007. V takýchto prípadoch sa manipulátor snaží dostať čo najbližšie 
k požadovanému bodu s rovnakým natočením, avšak v niektorých situáciách to nie 

                                                        
1 Chybová hláška na obsluhu vo funkcii „Adaptation“, nachádzajúcej sa v riadiacej jednotke 
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je možné – vtedy vytvorená funkcia starajúca sa o aproximáciu k bodom mimo 
pracovného priestoru manipulátora vráti chybovú hlášku, upozorní používateľa 
a program sa zastaví. Tabuľka 8 zobrazuje použité funkcie jazyka SPEL+ pri tvorbe 
tejto funkcie. 

  
Tabuľka 8: Použíté funkcie pri obsluhe chybovej hlášky 4007 

príkaz 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟 
Abs(number) Vracia absolútnu hodnotu čísla 
CX(point) Vracia X-ovú súradnicu bodu, obdobne platí pre 

súradnice Y, Z, U, V, W 
OnErr GoTo(label) Umožňuje nastaviť vetvenie na zaobchádzanie 

s jednotlivými chybami 
 
Funkcia bola niekoľkokrát otestovaná na rozličných trajektóriách, kedy sa niektoré 
body nachádzali mimo pracovný priestor manipulátora.  
 

 
Obrázok 3.6: Aproximácia manipulátora k bodom nachádzajúcim sa mimo pracovného 

priestoru manipulátora, znázornené červenou farbou 
 
Z Obrázku 3.6 možno vidieť, že manipulátor sa k červeným bodom nedostane, 
pretože sú moc vysoko, avšak snaží sa k nim čo najbližšie priblížiť so zachovaním 
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požadovaného natočenia koncového bodu manipulátora. Detail trajektórie 
prechádzajúcej popri požadovanom bode je zobrazený na Obrázku 3.7. 
 

 
Obrázok 3.7: Detail aproximácie trajektórie manipulátora 

 

3.2.2 Riešenie singularity zápästia 
Singularita zápästia je oveľa zaujímavejšia a je ťažšie sa jej vyhnúť. Nastáva vtedy, 
kedy je zápästie natočené tak, že jeden z jeho kĺbov (menovite sa jedná o štvrtý alebo 
šiesty kĺb manipulátora) dosiahol svojej hranice natočenia a aby bol manipulátor 
schopný pokračovať v danej trajektórií, je nevyhnutné aby sa zápästie v danom kĺbe 
pretočilo tak, aby nebolo mimo hranicu natočenia – čo vo väčšine prípadov znamená 
nepredvídateľné otáčanie zápästia okolo svojej osi a s ním teda aj otáčanie 
jednotlivých snímačov a kamier upevnených na koncovom bode. V tomto prípade 
môže dôjsť ku kolízii koncového bodu, jednotlivých kamier a snímačov s inou 
časťou robota, pracovného stola, či dokonca so snímaným objektom. 
 Z hľadiska princípu snímania sa môže snímaný objekt nachádzať  vodorovne 
položený na pracovnom stole, pričom je snímaný zhora alebo zdola, prípadne  
sa sníma vo vodorovnej rovine (napr. stojací pacient). Je teda možné usúdiť, že  
za koncovým bodom manipulátora, z hľadiska pohľadu snímača – v opačnej 
polrovine za ním, na druhej strane než sa snímač pozerá, je nevyužitý priestor – 
priestor, do ktorého sa manipulátor môže ísť otočiť, kedykoľvek to bude 
potrebovať, bez toho aby ohrozil snímaný objekt. 
 V programovacom rozhraní EPSON RC+ je možné zadávať jednotlivým 
bodom trajektórie nielen priradiť svetové súradnice, ale aj rozličné parametre, 
podľa ktorých sa manipulátor zachová pri presune do týchto bodov. Jedným z týchto 
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parametrov je wrist orientation flag, ktorý prideľuje jednotlivému bodu informáciu 
v akom smere bude zápästie natočené počas prechodu do tohto bodu. 
 Existujú dve možnosti nastavenia tohto parametra a to je orientácia NoFlip 
a orientácia Flip, zobrazené na Obrázku 3.8. Štandardne má každý bod, zadávaný  
do programovacieho rozhrania nastavaný tento parameter ako NoFlip, čo znamená, 
že manipulátor sa snaží dostať k danému bodu bez pretočenia zápästia. 
 Môžu nastať prípady, kedy sa pri prechode z bodu, ktorý ma tento parameter 
nastavený na NoFlip do bodu s parametrom rovnako nastaveným na NoFlip, začnú 
štvrtý a šiesty kĺb manipulátora otáčať vo veľkých intervaloch – väčšinou sa jedná 
o hodnotu približne 180° [8]. V týchto prípadoch je vhodné prehodiť parameter 
nasledujúceho bodu (v prípade, že je nastavený NoFlip je treba nastaviť parameter 
na Flip, a naopak), čo zabezpečí jemný prechod medzi týmito bodmi. Tento jav 
nastáva práve vtedy, keď sa pohyb manipulátora zadáva prostredníctvom 
jednotlivých bodov v priestore [8] – čo je v prípade zadávania trajektórie pomocou 
jednotlivých bodov. 
 

 
Obrázok 3.8: Jednotlivé orientácie zápästia [8] 

 
Na automatickú inverziu – prepínanie tohto parametru bola vytvorená funkcia 
WristSingularity2, ktorá skúma rôzne možnosti natočenia zápästia v aktuálnom 
bode a v bode nasledujúcom a vyhodnocuje výsledky otáčania sa zápästia. 
 To, či sa zápästia manipulátora bude otáčať, záleží celkovo na troch 
parametroch pre aktuálny bod a troch parametroch pre bod nasledujúci: 
- Uhol natočenia štvrtého kĺbu 
- Uhol natočenia šiesteho kĺbu 
- Nastavenie parametru wrist orientation flag 
 

                                                        
2 Funkcia sa nachádza v riadiacej jednotke 
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V prípade, kedy sa vlastnosti týchto parametrov v aktuálnom bode rovnajú 
vlastnostiam v bode nasledujúcom, je možné s istotou povedať, že zápästie  
sa nebude otáčať. Teda platia nasledujúce podmienky: 
- Znamienko uhlu natočenia štvrtého kĺbu v aktuálnom bode je rovnaké ako 

znamienko uhlu natočenia štvrtého kĺbu v bode nasledujúcom 
- Znamienko uhlu natočenia šiesteho kĺbu v aktuálnom bode je rovnaké ako 

znamienko uhlu natočenia šiesteho kĺbu v bode nasledujúcom 
- Nastavenie parametru wrist orientation flag je rovnaké v aktuálnom bode aj 

v bode nasledujúcom (NoFlip a NoFlip alebo Flip a Flip) 
 Vo väčšine prípadov aspoň jedna z týchto troch podmienok splnená nie je, 
preto vytvorená funkcia WristSingularity ako prvú možnosť vyskúšať  
zmeniť parameter nasledujúceho bodu a opäť testuje vyššie zmienené podmienky. 
V tomto prípade je splnenie tretej podmienky nereálne a preto ju funkcia neberie do 
úvahy. 
 Ak prvé dve podmienky nie sú splnené ani v druhom testovacom kole, je 
jasné, že zmenou nastavenia parametru sa nedá zabrániť otáčaniu zápästia. Funkcia 
WristSingularity má tri výstupy, na základe ktorých sa postupuje ďalej: 
- 0: GoodToGo, zápästie sa nebude otáčať, je možné pokračovať do nasledujúceho 

bodu 
- 1: FlippingWrist, došlo k prehodenie parametra pre nasledujúci bod, zápästia sa 

nebude otáčať a je možné pokračovať do nasledujúceho bodu 
- 2: WillRotate, zápästie sa bude otáčať a teda nie je odporúčané pokračovať 

pohybom do nasledujúceho bodu 
 Vo výsledku sa funkcia snaží obmedziť otáčanie zápästia pomocou 
prehadzovaním parametru wrist orientation flag jednotlivých bodov. Nie vždy je  
to však možné – v takom prípade funkcia používateľa upozorní (nastavením 
výstupu WillRotate), že sa zápästie bude otáčať. Tabuľka 9 zobrazuje použité 
príkazy jazyka SPEL+ na vytvorenie funkcie WristSingularity. 
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Tabuľka 9: Použité funkcie rozhrania EPSON RC+ pre funkciu SwitchWrist 
príkaz 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟 

Abs(number) Vracia absolútnu hodnotu čísla 
CX(point) Vracia X-ovú súradnicu bodu, obdobne platí pre 

súradnice Y, Z, U, V, W 
CurPos 
 
OnErr GoTo(label) 
 
Pagl(point, x) 
Sgn(number) 
Wrist(point) 

Vracia aktuálny bod, v ktorom sa nachádza koncový 
bod manipulátora 
Umožňuje nastaviť vetvenie na zaobchádzanie 
s jednotlivými chybami 
Vracia uhol natočenia x-tého kĺbu v zadanom bode 
Vracia znamienko čísla 
Vracia hodnotu parametra wrist orientation flag 
v zadanom bode 

 

 
Obrázok 3.9: Trajektória koncového bodu manipulátora bez funkcie WristSingularity 
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Obrázok 3.10: Trajektória koncového bodu manipulátora s použitím funkcie 

WristSingularity 
 
Na vyššie uvedených obrázkoch možno vidieť trajektórie bez použitia a s použitím 
vytvorenej funkcie. V tomto prípade sa funkcia snaží obmedziť zbytočnému 
otáčaniu zápästia manipulátora pomocou prehadzovaním hodnoty parametru wrist 
orientation flag. Na Obrázku 3.9, kedy všetky body majú parameter nastavený ako 
NoFlip je vidieť, že zápästie sa veľmi často otáča, hoci to nie je potrebné.  
Na Obrázku 3.10 už funkcia WristSingularity vykonáva svoju činnosť a zabezpečila 
plynulý prechod z bodu do bodu. Je vidieť jedno otočenie zápästia vo vyššej časti 
pracovného priestoru manipulátora, kedy už bežným prepípaním tohto parametru 
nie je možné obmedziť otáčanie zápästia. Na oboch obrázkoch je v prevádzke taktiež 
funkcia obsluhujúca body, ktoré sa nachádzajú mimo dosahu manipulátora, ako 
možno vidieť na krajných bodoch, kedy trajektória manipulátora cez tieto body 
neprechádza. 
 Otáčaním zápästia manipulátora počas snímania môže dojsť ku zrážke jeho 
koncového bodu so snímaným objektom. Práve tejto zrážke sa funkcia snaží 
zabrániť. Pre prípad, že sa snímač pozera nadol, teda nechceme aby sa otáčanie 
koncového bodu vykonávalo v dolnej časti pracovného priestoru (prípad  
na Obrázku 3.9), ale práve naopak, chceme aby sa vykonávalo v hornej časti, kde  
sa nenachádza snímaný objekt (prípad na Obrázku 3.10). 
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3.2.3 Otáčanie zápästia 
Pracovný priestor, ktorý sa nachádza v opačnom smere než sa pozerá skener je 
nevyužitý. Je to teda priestor do ktorého sa môže ísť manipulátor otočiť v prípade 
potreby. Funkcia zabezpečujúca bezpečné otáčanie zápästia sa zaoberá týmto 
prípadom a teda využíva priestor na otáčanie nachádzajúci sa v polrovine za 
koncovým bodom (opačný smer, než sa pozerá snímač) manipulátora. Otáčanie 
prebieha nasledujúcim spôsobom: 

1) Funkcia WristSingularity vyhodnotí, že otáčanie je nevyhnutné 
2) Medzi aktuálny a nasledujúci bod sa vložia dva medzi-body 
3) Prvý medzi-bod sa nachádza 15 cm za bodom, v ktorom sa koncový bod 

manipulátora aktuálne vyskytuje 
4) Druhý medzi-bod sa nachádza vo výške 15 cm za bodom, do ktorého sa 

koncový bod manipulátora chystá presunúť 
5) Trajektória manipulátora sa upraví z: aktuálny bod -> nasledujúci bod, na 

trajektóriu: aktuálny bod -> medzi-bod 1 -> medzi-bod 2 -> nasledujúci bod 
6) Prevádzkový mód manipulátora sa prepne do Power Low, aby sa manipulátor 

neotáčal v plnej rýchlosti 
7) Vyšle sa príkaz na pohyb cez takto vytvorenú trajektóriu 
8) Prevádzkový mód manipulátora sa vráti do pôvodného stavu v akom sa 

nachádzal pred otáčaním 
 Takáto úprava trajektórie spôsobí, že koncový bod manipulátora sa zo svojej 
pozície do cieľa bude presúvať vo vzdialenosti 15 cm od pôvodnej trajektórii, čo mu 
umožní bezpečné otočenie zápästia počas jeho presunu. Na Obrázku 3.11 je 
zobrazená trajektória koncového bodu, kedy sa zápästie pri každom otáčaní zdvihne 
(v tomto prípade je smer pohľadu snímača je nadol, teda priestor na otáčanie je nad 
koncovým bodom manipulátora) o 15 cm a následne sa otočí pri presune do 
nasledujúceho bodu. 
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Obrázok 3.11: Otáčanie zápästia v určitej vzdialenosti od trajektórie 

 

3.2.4 Adaptácia trajektórie ‒ simulácia 
V prípade, že sa počas snímania na trajektórii nachádzajú úseky, v ktorých by  
sa snímaný objekt dostal mimo merací rozsah snímača, došlo by k strate dát. Preto 
je nutné aby manipulátor bol schopný zmeniť svoju trajektóriu tak, aby k tejto 
situácii nedošlo, či už priblížením, alebo oddialením od snímaného objektu. Pri 
každom bode počas pohybu trajektórie je okrem súradníc bodu posielaný aj 
parameter, ktorý hovorí o tom, ako sa koncový bod manipulátora bude adaptovať. 
Adaptácia trajektórie prebieha v takom smere, v akom sa pozerá snímač slúžiaci  
na skenovanie.  
 Smer, teda či sa koncový bod manipulátora bude približovať alebo odďaľovať 
od snímaného objektu, a vzdialenosť adaptácie bude vypočítaná na základe dát  
zo snímača. V tejto kapitole je adaptácia trajektórie zvolená náhodným intervalom 
v hodnotách ± 5 mm. Vybratá bola náhodnosť preto, pretože sa zvyšuje aj 
pravdepodobnosť výskytu nejakej zo singularít. 
 V realite to funguje tak, že pri každom bode trajektórie je okrem jeho 
svetových súradníc posielaná aj premenná určujúca vzdialenosť a smer posunutia 
koncového bodu manipulátora v smere jeho Z-osi. Tento novo-vzniknutý posunutý 
bod je ďalej podrobený kontrole, či sa nenachádza mimo pracovného priestoru 
manipulátora, alebo či nie je potrebné otočiť zápästie aby bol manipulátor schopný 
sa k nemu dostať. 
 



 
44 

 

 
Obrázok 3.12: Adaptovaná trajektória koncového bodu 

 
Na Obrázku 3.12 je zobrazená trajektória koncového bodu manipulátora, ktorá  
sa v každom bode mení o simulovanú hodnotu z intervalu ± 5 mm. V skutočnom 
prípade sa poloha koncového boda manipulátora bude meniť na základe 
vzdialenosti snímaneho objektu od používaného snímača. 
 

3.2.5 Voľba vhodného umiestnenia snímača  
Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie sa zápästia manipulátora je aj 
fyzické umiestnenie snímača na koncovom bode manipulátora. Aktuálnu pozíciu 
snímača zobrazuje Tabuľka 7. 
 Táto pozícia je nastavená tak, že v prípade, kedy sa uhly všetkých kĺbov 
manipulátora rovnajú 0, teda robot je vo východzej domovskej pozícii, je snímač 
orientovaný tak, že sa pozerá smerom nahor – teda v smere Z-osi súradnícového 
systému.  
 V tejto pozícii je snímač umiestnený vhodne v prípade, že sa sníma objekt 
nachádzajúci sa nad koncovým bodom manipulátora – nie častý prípad. V prípade 
vertikálneho snímania alebo v prípade snímania objektu tak, že koncový bod 
manipulátora sa nachádza nad snímaným objektov sa koncový bod musí otočiť o 90° 
až 180°, čo má za dôsledok to, že sa dostávame bližšie k limitným hodnotám 
natočenia kĺbu 4 a 5 (viď. Tabuľka 1) a teda je väčšia šanca, že manipulátor bude 
otáčať svoj koncový bod. 
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Obrázok 3.13: Pozícia a orientácia snímača, naľavo doterajší, napravo nový navrhovaný 

 
Z tohto dôvodu by bolo vhodné otočiť orientáciu snímača tak, aby jeho Z-osa (tj. 
pohľad snímača) bola vo východzej pozícii orientovaná smerom nadol, ako je to 
zobrazené na Obrázku 3.13 v pravej časti. Táto pozícia je zobrazená v Tabuľke 10. 

  
Tabuľka 10: Navrhovaná relatívna pozícia skeneru vzhľadom na koncový bod manipulátora 

súradnica 𝑑𝑑 [mm]  súradnica ꙍ [°] 
X -60.0  U -90.0 
Y 50.5  V 0.5 
Z 107.5  W 90.0 

 
V pôvodej relativnej pozícii skeneru od koncového bodu dochádza ku zbytočnému 
otáčaniu zápästia v nižšej pracovnej časti manipulátora, teda práve v oblasti, ktorá 
sa používa na skenovanie najčastejšie. Podľa navrhovanej relatívnej pozícii však 
dochádza k zbytočnému otáčaniu práve vo vyššej pracovnej časti (ako možno vidieť 
na Obrázku 3.10), v ktorej sa manipulátor môže už bezpečne otočiť, bez rizika 
nárazu so skenovaným objektom nachádzajúcim sa v nižšej pracovnej časti 
priestoru. 
 Na Obrázku 3.14 je zobrazená trajektoria podľa pôvodnej relatívnej pozícii  
a je možné vidieť, že došlo k dvom zbytočným otočeniam zápästia. K týmto 
otočeniam dochádza práve preto, pretože kvoli otočeniu zápästia o zhruba 180° tak 
aby bol snímač orientovaný smerom nadol, často nastáva prípad, kedy štvrtý kĺb 
manipulátora dosiahne svoju hranicu natočenia a je nútený sa otočiť inak.  
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Obrázok 3.14: Trajektória podľa pôvodnej relatívnej pozície skenera 

 
Pri tejto trajektórii boli už uplatňované všetky doposiaľ vytvorené funkcie, teda 
manipulátor bol schopný aproximovať svoju trajektóriu k bodom, ktoré sú mimo 
jeho dosah. Ďalej sa manipulátor snaži zamedziť zbytočnému otáčaniu zápästia  
a v nevyhnutných prípadoch sa otáča vo vzdialenosti 15 cm od pôvodnej trajektórii. 
 Pre porovanie na Obrázku 3.15 je zobrazená rovnaká trajektória s tým 
rozdielom, že sú vypnuté funkcie na zamedzenie otáčania zápästia a prípadného  
sa bezpečného otáčania. Je možné vidieť, že zápästia sa otáča smerom nadol, kedy 
môže prísť do vztyku so snímaním objektom. 

Na Obrázku 3.16 je zobrazená opäť rovnaká trajektŕoia, tentokrát však 
s novou navrhovanou relatívnou pozíciou skeneru od koncového bodu 
manipulátora, teda súradnicovým systémom podľa Tabuľky 10.  Je možné vidieť, že 
nedošlo ku zbydytočnému otáčaniu zápästia a trajektória prebiehala plynule. Vo 
všetkých trajektóriach je uplatnená adaptivita v smere pohľadu snímača. 
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Obrázok 3.15: Trajektória bez pridaných funkcií 

 
 

 
Obrázok 3.16: Trajektória s navrhovanou relatívnou pozíciou skenera 

 
 



 
48 

 

3.3 Štruktúra systému RoScan 
Na uvedenie vyššie zmienených funkcií do prevádzky je potrebné upraviť taktiež aj 
doterajšiu štruktúru systému RoScan tak, aby tieto funkcie podporovala, nie len 
riadiacu jednotku manipulátora. 
 Systém RoScan je určený na medicínske skenovanie ľudského teľa, ktorý 
kombinuje dohromady software a hardware, kde výsledkom je systém umožňujúci 
snímanie a tvorbu 3D modelu objektu. Táto časť sa zaoberá softwarovou časťou 
systému, ktorá je zložená z niekoľkých programov: 
- Trajectory Manager – program, ktorý slúži na tvorbu trajektórií. Užívateľ 

napíše kód, ktorý je ľahko čitateľný pre človeka a tento kód sa skompiluje 
programom do súbory, ktorý obsahuje súradnice jednotlivých bodov trajektórie 
a mód skenovania. Takto skompilovaný kód už nie je tak ľahko čitateľný a putuje 
do programu Trajectory Realizer. 

- Trajectory Realizer spracováva jednotlivé body zo skompilovaného súboru  
od Trajectory Manageru a na základe tohto súboru poskladá trajektóriu  
do zoznamu bodov, ktorými má manipulátor prejsť. Následne postupne posiela 
jednotlivé body do riadiacej jednotky pomocou C# knižnice. 

- C# knižnica preposiela prijaté dáta riadiacej jednotke manipulátora na základe 
vytvorenej TCP/IP komunikácie. 

- Riadiaca jednotka manipulátora už nie je súčasťou systému RoScan a má  
na starosti pohyb manipulátora do požadovaných bodov. 

 

3.3.1 Trajectory Manager 
Trajectory Manager prešiel niekoľkými zmenami. Boli pridané funkcie 
zabezpečujúce pohyb manipulátora s ošetrením správania sa manipulátora  
pri výskyte singularít a pohyb manipulátora pri adaptívnej trajektórie.  
 Pôvodné funkcie GOPOINT (funkcia slúžiaca na pohyb manipulátora  
do definovaného bodu), LINESCAN (funkcia slúžiaca na pohyb manipulátora  
po lineárnej trajektórii z bodu A do bodu B) a ARCSCAN (funkcia slúžiaca na pohyb 
po oblúkovej trajektórii z bodu A do bodu B cez bod M) boli ponechané pre prípadné 
použitie, kedy si užívateľ neželá využívať žiadne nové rozširujúce funkcie spôsobu 
pohybu manipulátora a taktiež z hľadiska spätnej kompatibility. 
 Novo vytvorené funkcie GOPOINT2, LINESCAN2 a ARCSCAN2 sú rozšírené  
o funkcie, ktoré sa starajú o bezpečné správanie manipulátora v oblastiach 
singularít, tieto funkcie boli popísané v kapitolách 3.2.1 až 3.2.5. Pohyb 
manipulátora pri týchto funkciách prebieha po neadaptívnej trajektórie. 
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Funkcie AGOPOINT, ALINESCAN a AARSCAN v sebe obsahujú vlastnosti oboch 
svojich predkov s rozšírením, že manipulátor sa po trajektórii pohybuje adaptívne 
na základe dát zo snímača. Týmto sa teda užívateľovi ponúka možnosť určiť, ktoré 
trajektórie budú adaptívne a ktoré adaptívne nebudú.  
 Užívateľ je ďalej schopný meniť prevádzkové módy manipulátora a to 
funkciami POWERHIGH a POWERLOW. Ďalej boli vytvorené časové funkcie DELAY  
a PAUSE. Funkcia PAUSE pozastaví vykonávanie trajektórie na dobu neurčitú, pokiaľ 
nie je užívateľom znova spustená, kedy vykonávanie trajektórie pokračuje tam, kde 
bolo pozastavené. Funkcia DELAY slúži na pozastavenie manipulátora na určitú 
dobu. Táto doba je definovaná parametrom funkcie a jej hodnota sa udáva 
v sekundách (napr. DELAY(5) pozastaví manipulátor na 5 sekúnd). 
 Poslednou vytvorenou funkciou je SETRANGE – funkcia, ktorá nastavuje 
horný a dolný limit rozsahu adaptivity. V niektorých prípadoch chceme povoliť 
manipulátoru aby sa mohol adaptovať v rozmedzí ± 10 mm, v iných prípadoch 
chceme aby bola adaptivita oveľa menšia alebo chceme manipulátoru povoliť 
adaptivitu len v smere snímača a nie proti smeru. V prípade, že užívateľ nenastaví 
žiadny limit pomocou tejto funkcie, riadiaca jednotka má nastavený východzí rozsah 
adaptivity ± 10 mm. Príklad nastavenia rozsahu adaptivity 5 mm v smere pohľadu 
snímača a 7 mm proti smeru pohľadu snímača je nasledovný: SETRANGE(5, 7) 
Parametre, zápis a informácie o jednotlivých funkciách si môže užívateľ kedykoľvek 
prečítať v sekcii Help, v pravej časti programu. 
 Vzhľadom na pridanie funkcií, ktoré slúžia nielen na pohyb manipulátora, 
bolo potrebné prerobiť spôsob kompilovania trajektórii. Nový spôsob kompilovania 
trajektórie funguje nasledovne – prvým parametrom je dvojpísmenové označenie 
činnosti, ktorú chceme aby manipulátor vykonal. Zvyšnými parametrami (ak je to 
možné) sú dáta korešpondujúce k príslušnej funkcii. V prípade pohybu sa jedná 
o súradnice jednotlivých bodov, v prípade pozastavenia manipulátora na určitú 
dobu sa jedná o dĺžku pozastavenia. Tabuľka 11 zobrazuje nový spôsob 
kompilovania trajektórie. 
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Tabuľka 11: Štruktúra zápisu kompilovanej trajektórie 
funkcia 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑙𝑙𝑟𝑟𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚ý 𝑟𝑟á𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟 

GOPOINT  
LINESCAN  
ARCSCAN 

GO + súradnice bodu + parameter ukladania dát 

GOPOINT2 
LINESCAN2 
ARCSCAN2 

G2 + súradnice bodu + parameter ukladania dát 

AGOPOINT 
ALINESCAN 
AARCSCAN 

GA + súradnice bodu + parameter ukladania dát  

POWERLOW 
POWERHIGH 

PW + 0 (Power Low) alebo 1 (Power High) 

PAUSE PS 
DELAY DL + doba pozastavenia 
SETRANGE SR + dolný limit adaptivity + horný limit adaptivity 

 
Nasledujúca časť kódu zobrazuje príklad, kedy sa manipulátor presunie do bodu 
LaserA, vykoná neadaptívnu lineárnu trajektóriu z bodu LaserA do bodu LaserB, 
počká jednu sekundu, prepne sa do prevádzkového módu Power Low. V tomto móde 
sa presunie znovu do bodu LaserA, kde počká 5 sekúnd. Následne sa prepne do módu 
Power High, kedy v plnej rýchlosti vykoná adaptívnu trajektóriu v rozsahu 7 mm 
v smere pohľadu (priblíženie) a 4 mm proti smeru pohľadu (oddialenie  
od snímaného objektu) snímača. Kód pre tento príklad zobrazuje nasledujúci 
obrázok. 
 

 
 

 
Obrázok 3.17: Neskompilovaná (vrchná časť obrázku) a skompilovaná trajektória 
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Ďalšou výraznou zmenou programu je pridanie ovládacieho panelu. Ovládací panel 
sa skladá z troch častí – pripojenia pomocou TCP/IP komunikácie k riadiacej 
jednotke, ovládanie manipulátora a verifikácia neadaptívnej trajektórie. Ovládací 
panel je zobrazený na Obrázku 3.18. 
 

 
Obrázok 3.18: Ovládací panel programu Trajectory Manager 

 
Užívateľ po pripojení k riadiacej jednotke môže ovládať manipulátor pomocou 
tlačidiel na ovládacom paneli. K dispozícii je priame zadanie súradníc špecifického 
bodu, kam chceme manipulátor dostať. Ďalej je možné posúvať manipulátor  
po určitých úsekov, ktorých hodnotu je možné si nastaviť – či už vzdialenosť  
na kartézskych súradniciach (Jog Distance), alebo na uhlových súradniciach 
(Angular jog). Okrem ovládania manipulátora je sú k dispozícii aj tlačidlá na zmenu 
prevádzkového módu a automatické vygenerovanie bodu aktuálnej pozície  
do kódovej časti programu. 
 Poslednou súčasťou ovládacieho panelu je verifikácia neadaptívnej 
trajektórie. Užívateľ si môže vybrať, či chce prepočítať lineárnu alebo oblúkovú 
trajektóriu z predom definovaných bodov. Pri prepočítavaní sa simuluje pohyb 
manipulátora a výsledok sa vypisuje v logu – takto si teda môže užívateľ zistiť, či  
sa v danej trajektórii nachádzajú body, kde sa vyskytuje singularita alebo body,  
do ktorých sa manipulátor nedostane. 
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3.3.2 Trajectory Realizer 
Vzhľadom na kompletné prerobenie štruktúry výstupového súboru z Trajectory 
Manageru bolo potrebné vykonať niekoľko zmien aj v tomto programe.   
 Upravený bol spôsob zapisovania jednotlivých bodov do zoznamu – bol 
pridaný nový parameter obsluhujúci jednotlivé funkcie (adaptívna trajektória, 
neadaptívna trajektória, pozastavenie vykonávania trajektórie, zmena 
prevádzkového módu) vytvorené v Trajectori Manageru. 
 V tejto časti sa taktiež vykonáva spracovávanie aktuálnych dát zo snímača 
popisované v kapitole 3.4 – keď manipulátor dosiahne určitého bodu, zavolá  
sa event obsluhujúci update dát zo snímača, tie sa následne uložia do štruktúry 
v Trajectory Realizeru a zavolá sa metóda, ktorá spracováva tieto dáta do jednej 
hodnoty – aktuálnej vzdialenosti snímača od objektu. 
 

3.3.3 Knižnica v jazyku C# 
Aby táto knižnica bola schopná obsluhovať rozšírené programy Trajectory Manager 
a Trajectory Realizer, trieda TcpClient bola rozšírená o nové metódy. 
 

3.3.3.1 Metóda SendGo2 a SendGoAdapt 
Obe metódy fungujú obdobne ako pôvodná metóda SendGo. Metóda SendGo2 dáva 
riadiacej jednotke na vedomie, že pri pohybe manipulátora má brať do úvahy 
funkcie zabezpečujúce správanie manipulátora v okolí singularít alebo mimo 
rozsahu manipulátora.  
 Metóda SendGoAdapt obsahuje navyše parameter udávajúci vzdialenosť 
prijatú z Trajectory Realizeru. Komunikácie pre tieto metódy sú uvedené 
v Tabuľke 12 a 13. 
 

Tabuľka 12: Komunikačný datagram pre metódu SendGo2 
Klient ! Go2 LF _X _Y _Z _U _V _W 
Server < Go LF       

 
Tabuľka 13: Komunikačný datagram pre metódu SendGoAdapt 

Klient ! GoAdapt LF _X _Y _Z _U _V _W _ScannerDistance 
Server < Go LF        
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3.3.3.2 Metóda SendGoCalculate 
Metóda, ktorá obsluhuje prepočítavanie neadaptívnej trajektórie. Riadiacej 
jednotke preposiela body simulujúce aktuálnu pozíciu manipulátora a nasledujúcu 
pozíciu manipulátora. Riadiaca jednotka naspäť posiela informáciu o priebehu 
trajektórie medzi týmito dvoma bodmi. Tabuľka 14 uvádza spôsob komunikácie 
touto metódou. 
 

Tabuľka 14: Komunikačný datagram pre metódu SendGoCalculate 
Príkaz od klienta: ! Calculate LF _X1 _Y1 _Z1 _U1 _V1 _W1 

Odpoveď od serveru: < Calculate LF _result    
 

_X2 _Y2 _Z2 _U2 _V2 _W2 
      

 

3.3.3.3 Metóda SendDelay 
Metóda obsluhujúca pozastavenie vykonávania trajektórie na určitú dobu. Posiela 
parameter určujúci dĺžku pozastavenia v sekundách, viď. Tabulka 15. 
 

Tabuľka 15: Komunikačný datagram pre metódu SendDelay 
Príkaz od klienta: ? Delay LF _DelayTime 

Odpoveď od serveru: < Delay LF  
 

3.3.3.4 Metóda SendScannerMeasureRange a SendSetRange 
Metóda SendScannerMeasureRange nastavuje skenovací rozsah používané snímača 
pri inicializácii robota. Hodnota pre minimálnu a maximálnu hodnotu rozsahu 
sa berie z nastavení systému RoScan a posiela sa riadiacej jednotke. 
 Metóda SendSetRange obsluhuje funkciu SETRANGE z Trajectory Manageru. 
Riadiacej jednotke posiela dolný a horný limit adaptivity. Komunikačné datagramy 
oboch metód sú v nasledujúcich Tabuľkách 16 a 17. 
 

Tabuľka 16: Komunikačný datagram pre metódu SendScannerMeasureRange 
Príkaz od klienta: ! MeasureRange LF _scanMin _scanMax 

Odpoveď od serveru: < MeasureRange LF   
 

Tabuľka 17: Komunikačný datagram pre metódu SendSetRange 
Príkaz od klienta: ! SetRange LF _rangeMin _rangeMax 

Odpoveď od serveru: < SetRange LF   
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3.4 Spracovanie dát zo snímača 
V súčasnej dobe sa na skenovanie používa snímač scanCONTROL 29xx-100/BL  
od firmy MicroEpsilon [13]. Tento snímač pracuje na princípe optickej triangulácie 
– laserová čiara je projektovaná na povrch snímaného objektu pomocou lineárneho 
optického systému [13]. Difúzne odrazené svetlo z tejto čiary je replikované 
v senzorovom poli pomocou vysoko kvalitného optického systému a vyhodnotené 
v dvoch dimenziách. 
 Triangulácia laserovej čiary korešponduje s princípom triangulácie 
laserového bodu [13]. Počas merania je viacero čiar osvetlených laserovou čiarou 
zároveň. Okrem informácie o vzdialenosti snímaného objektu (Z-osa) je 
zaznamenávaná aj presná pozícia jednotlivých bodov na tejto laserovej čiare  
(X-osa).  
 Rozsah merania na Z-ose pre tento model snímača je 100 mm, pričom 
najmenšia vzdialenosť, ktorú je schopný snímač spracovať je 190 mm a najväčšia 
vzdialenosť je 290 mm. Na X-ose je rozlíšenie zaznamenávania jednotlivých bodov 
1 280 bodov. 
 Výstupom zo snímača je teda pole o 1 280 prvkoch, pričom každý prvok 
obsahuje hodnotu bodu na laserovej čiare (X-osa) a vzdialenosť od snímaného 
objektu v tomto bode (Z-osa) [13]. 
 Vzhľadom na to, že počas skenovania v určitej trajektórii dostávame 1 280 
vzdialeností pre daný bod nachádzajúci sa na tejto trajektórii, je nutné tieto 
vzdialenosti skomprimovať do jednej, na základe ktorej sa môže manipulátor 
adaptívne pohybovať. Na nasledujúcom obrázku je zobrazených niekoľko 
navrhovaných možností spracovania dát zo snímača, ktoré boli získané pri 
skenovaní tváre. 
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Obrázok 3.19: Spracované dáta zo snímača pre model „Ústa“ 

 
Uvažujme trajektóriu, ktorá obsahuje 200 bodov, po ktorých manipulátor musí 
prejsť. Na základe dát zo snímača je to celkovo teda 200*1 280 vzdialeností, ktoré 
popisujú snímaný objekt. V určitých prípadoch je možné, že nie vždy bude 
manipulátor adaptovať svoju trajektóriu tak, aby v danom bode mal v rozsahu 
všetkých 1 280 prvkov (ďalej ako snímka) zo snímača. Môžu nastať prípady, kedy 
má snímka na okrajoch oveľa nižšie vzdialenosti než uprostred, čím sa manipulátor 
dostáva k tomu, že môže adaptovať svoju trajektóriu tak aby snímač mal v rozsahu 
vyššiu alebo nižšiu časť snímky, nie však obe naraz. 
 Ďalší prípad, ktorý môže nastať počas snímania objektu je, že na povrchu 
objektu sa nachádzajú určité oblasti, ktoré sa výrazne odlišujú svojou výškou 
vzhľadom na ich okolie – napríklad nejaký  výrastok (zatlčený klinec a iné) či 
priehlbina. V prípade priehlbiny, kedy jej výška je oveľa nižšia než výška okolia, 
manipulátor v snahe adaptovať trajektóriu tak, aby snímač mal v rozsahu túto 
priehlbinu, by mohol naraziť na snímaný objekt. V prípade výrastku, ak by sa 
manipulátor sústredil viacej na okolie, nemusel by sa rýchlo od snímaného objektu 
vzdialiť a došlo by k stretu koncového bodu manipulátora s týmto výrastok. 
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Z toho dôvodu na spracovanie dát zo snímača a ich zlúčenie do jednej hodnoty, 
podľa ktorej sa manipulátor bude adaptovať, bola vytvorená funkcia, ktorej snaha 
je pokryť čo najväčšie množstvo snímaného objektu vzhľadom na rozsah snímača. 
Ako prvé sa dáta zo snímky spriemerujú, čím sa dostávame na strednú úroveň. 
Následne sa v snímke vyhľadá minimum (priehlbiny v objekte) a maximum 
(výrastky v objekte) a vyhodnotí sa ako sú vzdialené od strednej úrovne snímky. 
V prípade kladného výsledku – minimum aj maximum je stále v rozsahu snímača,  
sa ako zvolená hodnota použije stredná úroveň snímky. V prípade záporného 
výsledku sa pomocou smerodajnej odchýlky určí, ktoré z daných anomálii  
sa na snímke nachádza viacej a výsledná hodnota sa upraví tak, aby sa najviac 
vyskytujúca anomália nachádzala v rozsahu snímača – výsledkom je čo najväčšie 
pokrytie snímky. Funkcia berie do úvahy s väčšou váhou výskyt výrastkov než 
výskyt priehlbín – vyhnúť sa možnosti stretu snímaného objektu s manipulátorom 
je dôležitejšie než nenasnímanie určitej oblasti.  
 Obrázok 3.19 zobrazuje vytvorený 3D model na základe vzdialeností 
poskytnutých snímačom. Na obrázku sú vidieť určité anomálie, kedy dáta mohli byť 
poškodené alebo bol v týchto oblastiach snímaný objekt mimo rozsahu, teda nastala 
anomália (priehlbina, či výrastok so skokovou zmenou výšky). Tieto dáta boli 
v každom bode trajektórie spracované a bola vytvorená jednotná vzdialenosť pre 
každý bod, ktorá je zobrazená na Obrázku 3.20. Ako je možné vidieť, funkcia 
pokrýva takmer celý snímaný objekt, až na anomálie ku koncu trajektórie. 
Vytvorená trajektória je zobrazená plnou čiernou čiarou, prerušovanou modrou je 
zobrazená minimálna vzdialenosť zo snímky, plnou čiarou je zobrazená maximálna 
vzdialenosť zo snímky. Vzhľadom na to, že obrázok zobrazuje už spracovanú 
vzdialenosť, jeho hodnoty sú inverzné k modelu na Obrázku 3.19.  
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Obrázok 3.20: Vzdialenosť snímača od modelu „Ústa“ 

 
Z obrázku je ďalej možné vidieť, že na snímanom objekte dochádza k anomálii, kedy 
počas snímania sa vyskytne priehlbina, ktorá sa od okolia líši skokovou zmenou 
výšky od svojho okolia. Funkcia sa snaží o vytvorenie čo najplynulejšej adaptívnej 
trajektórie, teda aby nedochádzalo ku skokovým zmenám polohy koncového bodu 
manipulátora a teda túto anomáliu sa snaží pokryť v čo najväčšom rozsahu. Pokrytie 
modelu zobrazuje nasledujúci obrázok (Obrázok 3.21). Model bol úspešne pokrytý 
z 98,7 %. Pokrytie je zobrazené v ľavej časti obrázka, kedy žltá plocha značí pokrytú 
oblasť a tmavomodrá plocha značí oblasť nepokrytú. Na pravej strane  
sa nachádza skenovaný objekt z rovnakého pohľadu. 
 Spracovávanie dát bolo otestované na viacerých modeloch, výsledky  
na ostatných modeloch sa nachádzajú v kapitole 6 tejto práce. 
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Obrázok 3.21: Pokrytie adaptívnej trajektórie modelu "Ústa" 

 

3.5 Adaptivita trajektórie manipulátora ‒ dáta zo snímača 
Spracované dáta zo snímača boli následné posunuté riadiacej jednotke, ktorá mala 
za úlohu prostredníctvom týchto dát adaptovať zadanú trajektóriu tak, aby  
sa koncový bod manipulátora nachádzal približne v stredne meracieho rozsahu 
snímača. Pre testovanie funkčnosti adaptivity trajektórie v tejto kapitole bola 
zvolená trajektória zobrazená na Obrázku 3.22 z hľadiska jej vlastností ‒ trajektória 
obsahuje dobrý rozptyl vzdialeností snímača od objektu.  
 

 
Obrázok 3.22: Testovacia trajektória na adaptivitu manipulátora 
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Na adaptivitu trajektórie podľa vzdialenosti snímaného objektu od snímača je 
v riadiacej jednotke implementovaná funkcia, ktorá na svoju správnu funkčnosť 
potrebuje dva základné parametre. Tieto parametre určujú minimálnu a maximálnu 
meraciu vzdialenosť a ich hodnotu riadiaca jednotka získava pri inicializácii 
manipulátora z nastavení systému RoScan. V prípade, kedy jednotka tieto dáta nemá 
k dispozícii, postupuje ako keby trajektória nebola adaptívna. Princíp adaptivity je 
nasledovný: 
1) Z možného snímacieho rozsahu si riadiaca jednotka vypočíta strednú hodnotu 

tohto rozsahu, podľa ktorého bude vykonávať adaptivitu trajektórie 
2) Následne riadiaca jednotka určí na základe aktuálnej vzdialenosti objektu od 

snímača, či sa koncový bod manipulátora bude približovať smerom 
k snímanému objektu, alebo sa od neho bude odďaľovať 

3) Vypočíta sa vzdialenosť, o ktorú sa manipulátor priblíži (oddiali) 
4) Takto vypočítaná vzdialenosť sa následne porovná s limitnými hodnotami pre 

adaptivitu. V prípade, že je vypočítaná vzdialenosť väčšia než povoľuje limitná 
hodnota, vzdialenosť sa upraví na hranicu limitnej hodnoty. 

5) Konečná vzdialenosť sa pripočíta (odpočíta) od pôvodného neadaptívneho 
bodu tak, aby sa manipulátor približoval k (odďaľoval od) snímaného objektu 
v smere (proti smeru) snímača 

6) Manipulátor sa presunie do takto upraveného bodu 
 Výsledky adaptivity trajektórie manipulátora sú zobrazené v nasledujúcich 
grafoch. Bolo otestovaných niekoľko riešení – počnúc testovaním trajektórie, kde 
nenastávajú singularity v rôznych intervaloch až po trajektórie, kde singularita 
nastáva. Adaptivita trajektórie bola taktiež testovaná v rôznych rozsahoch 
povolenia na základe funkcie SETRANGE a taktiež aj v rôznych uhloch natočenia 
koncového bodu manipulátora. 
 Na prvom obrázku (Obrázok 3.23) je zobrazená trajektória bez singularity 
v rozmedzí adaptivity ± 10 mm od zadanej trajektórie. Oranžovou je vyznačená 
pozícia, v ktorej sa koncový bod manipulátora nachádzal v skutočnosti, žltou čiarou 
je vyznačená trajektória na základe dát zo snímača. Je možné pozorovať, že 
trajektória, ktorú manipulátor v skutočnosti vykonal je posunutá o jeden vzhľadom 
na trajektóriu odvodenú zo snímača. To je spôsobené tým, že adaptivita 
manipulátora sa vykonáva v nasledujúcom bode na základe vzdialenosti z aktuálnej 
polohy.  
 Presnosť adaptivity na trajektórii teda závisí na hustote bodov na danej 
trajektórie.  Čím je na danej trajektórii viacej bodov, tým je odchýlka skutočnej 
adaptívnej trajektórie od odvodenej adaptívnej trajektórie menšia. Pre testovanú 
trajektóriu boli body rozložené 0,5 mm od seba. Toto rozlíšenie nastavuje užívateľ 
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pre každú trajektóriu samostatne pomocou parametru v jednotlivých funkciách pri 
tvorbe trajektórii v Trajectory Manageri. 
 Na nasledujúcich obrázkoch (Obrázok 3.24 a 3.25) sú zobrazené adaptívne 
trajektórie pre rôzne limity adaptivity trajektórie, menovite ± 30 mm a (−4 mm až 
+2 mm) – limit adaptivity nemusí byť rovnaký v oboch smeroch. Ak to situácia 
vyžaduje, adaptivita v určitom smere sa môže vypnúť nastavením limitu 0 mm pre 
požadovaný smer. 
 

 
Obrázok 3.23: Adaptívna trajektória pre model „Ústa“ v rozsahu ± 10 mm 
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Obrázok 3.24: Adaptívna trajektória pre model „Ústa“ v rozsahu ± 30 mm 

 

 
Obrázok 3.25: Adaptívna trajektória pre model „Ústa“ v rozsahu (- 4 mm až + 2 mm) 

 
Doteraz boli testované trajektórie, počas ktorých nenastala žiadna singularita. 
Vytvorme takú trajektóriu, v ktorej sa singularita nachádza. Na nájdenie takej 
trajektórie použijeme ovládací panel v Trajectory Manageru. Nasledujúci obrázok 
zobrazuje data logger pri simulácii trajektórie z bodu A (X: −80, Y:600, Z:300) do 



 
62 

 

bodu B (X: 20, Y: 600, Z: 300), na ktorom je možné vidieť, kde sa v trajektórii 
nachádza singularita. Tá nastane pri presune z bodu (X: −60, Y: 600, Z: 300) do bodu 
(X: −50, Y: 600, Z: 300). Rozlíšenie výpočtu bolo zvolené 10 mm. Natočenie 
koncového bodu manipulátora je vo všetkých bodoch konštantné. 
 

 
Obrázok 3.26: Hľadanie singularity v Trajectory Manageri 

 
Po vykonaní tejto trajektórii dostávame z riadiacej jednotky nasledovné dáta. Ako je 
možné vidieť z Obrázku 3.25, singularita nastala v bode, kedy X súradnica mala 
hodnotu −55, čo patrí do intervalu (−60 až −50), ktorý sme dostali z výpočtu ‒ pri 
menšom rozlíšení by bol interval presnejší. Obrázok 3.26 zobrazuje priebeh 
trajektórie v simulátore ‒ kde možno vidieť aj trajektóriu otáčania koncového bodu 
manipulátora. Správanie manipulátora pri výskyte tejto singularity zobrazujú 
Obrázky 3.27 a 3.28. 
 Ako bolo vyššie spomenuté, adaptívne plánovanie trajektórie bolo testované 
z viacerých uhlov pohľadu a na rozličných modeloch, pri rozličných rozsahoch 
merania snímačov. Dodatkové výsledky testovania adaptívneho plánovania 
trajektórie pre model „Ústa“ a výsledky pre iné modely sa nachádzajú v kapitole 6. 
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Obrázok 3.27: Adaptívna trajektória so singularitou 

 

 
Obrázok 3.28: Adaptívna trajektória so singularitou – simulátor 

 
Predošlé príklady sa zaoberali trajektóriou, ktorá bola vodorovná vzhľadom na 
súradnicovú os X. Nasledujúci príklad (Obrázok 3.29) zobrazuje adaptívnu 
trajektóriu s naklonenou trajektóriou. 
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Obrázok 3.29: Adaptívna naklonená trajektória s rozsahom ± 10 mm 
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4 ZÁVER 
Po zoznámení sa s vlastnosťami a funkciami manipulátora EPSON C3 a jeho riadiacej 
jednotky EPSON RC180 sa práca zaoberá jednotlivými možnosťami výskytu 
singularít pre tento manipulátor. Začiatok práce sa venuje teoretickému základu, 
zaoberajúceho sa, prečo a kedy nastávajú singularity pre daný manipulátor. 
Následne je podľa tohto teoretického základu navrhnutý matematický model 
manipulátora, pomocou ktorého sú hľadané oblasti výskytu jednotlivých singularít. 
Hlavným jadrom práce je návrh a testovanie jednotlivých funkcii obstarávajúcich 
singulárne oblasti. 
 Počas práce bolo zistené, že relatívna pozícia skenera ku koncovému bodu 
manipulátora by mohla byť lepšie navrhnutá a bolo poskytnuté jej riešenie.  
V súčasnom stave je táto pozícia, zbytočne komplikovaná a dochádza k väčšiemu 
výskytu singularít. 
 Taktiež bolo nájdených niekoľko chýb v systéme RoScan, ktoré komplikovali 
ovládanie manipulátora ‒ príkladom je posun inverznej hodnoty súradnice X 
relatívnej pozície skenera ku koncovému bodu manipulátora riadiacej jednotke 
namiesto žiadanej hodnoty. 
 Systém RoScan bol rozšírený o množstvo nových funkcii. Bol zmenený 
spôsob zápisu skompilovanej trajektórie, ktorý podporuje novo vytvorenú 
adaptivitu trajektórií manipulátora a taktiež nové vytvorené funkcie obsluhujúce 
túto adaptivity. Bol vytvorený ovládací panel, ktorý umožňuje základný pohyb 
manipulátor pri tvorbe trajektórií a taktiež poskytuje možnosť dopredu odhaliť 
singularity na neadaptívných trajektóriách. 
 Všetky úpravy systému RoScan boli vytvorené s ohľadom na spätnú 
kompatibilitu starších trajektórií. Doterajšie trajektórie sú naďalej kompatibilné, 
bez adaptivity, tak ako aj boli. Výsledkom práce je nová vlastnosť manipulátora, 
kedy manipulátor je schopný priblíženia k či oddialenia od snímaného objektu na 
základe dát zo snímača, manipulátor je schopný rozpoznať nastávajúcu singularitu 
na jeho trajektórii a vyhnúť sa jej tak, aby neohrozil snímaný objekt. Toto rozšírenie 
systému RoScan a manipulátora EPSON C3 je pripravené na okamžité použitie. 
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6 PRÍLOHY 

6.1 Dodatkové materiály k modelu „Ústa“ 
 

 
Obrázok 6.1: Trajektória v simulátori s rozsahom adaptivity ± 10 mm 

 

 
Obrázok 6.2: Trajektória v simulátori s rozsahom adaptivity ± 30 mm 

 



 
69 

 

 
Obrázok 6.3: Trajektória v simulátori s rozsahom adaptivity (- 2 mm až + 4 mm) 

 
 

 
Obrázok 6.4: Vertikálne adaptívne snímanie modelu 
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6.2 Testovanie adaptivity na modeli „Ukazováčik“ 

 
Obrázok 6.5: Spracované dáta zo snímača pre model "Ukazováčik" 

 

 
Obrázok 6.6: Pokrytie adaptívnej trajektórie modelu "Ukazováčik"  
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Obrázok 6.7: Vzdialenosť snímača od modelu "Ukazováčik" 

 

 
Obrázok 6.8: Adaptívna trajektória pre model "Ukazováčik" s rozsahom (- 6 mm až + 1 mm) 
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Obrázok 6.9:Adaptívna trajektória pre model "Ukazováčik" s rozsahom (- 1 mm až + 10 mm) 
 
 

 
Obrázok 6.10: Otáčanie zápästia pri snímaní modelu "Ukazováčik" 

 



 
73 

 

 
Obrázok 6.11: Adaptívna trajektória v simulátori, model "Ukazováčik",  

rozsah (- 6 mm až + 1 mm) 
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6.3 Testovanie adaptivity na modeli „Zápästie“ 

 
Obrázok 6.12: Spracované dáta zo snímaču pre model "Zápästie" 

 

 
Obrázok 6.13: Pokrytie adaptívnej trajektórie modelu "Zápästie" 
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Obrázok 6.14: Vzdialenosť snímača od modelu "Zápästie" 

 

 
Obrázok 6.15: Adaptívna trajektória pre model "Zápästie" s rozsahom ± 15 mm 
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Obrázok 6.16: Adaptívna trajektória pre model model "Zápästie" s rozsahom ± 30 mm 

 

 
Obrázok 6.17: Otáčanie manipulátora popri snímaní modelu "Zápästie", časť A 
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Obrázok 6.18: Otáčanie manipulátora popri snímaní modelu "Zápästie", časť B 

6.4 Prílohy na DVD 
- Elektronická verzia Diplomovej práce
- MATLAB skripty
- Zdrojový kód riadiacej jednotky robotického manipulátora EPSON C3
- Systém RoScan
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