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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje návrhu bezkontaktního protikolizního systému pro 

mobilní roboty. Návrh je zaměřen na účinnou detekci překážek, s co nejvyšší 

bezpečností provozu, co nejvýhodnějším rozmístěním senzorů, ale také s 

dostatečnou modularitou a škálovatelností pro použití na různých modelech robotů. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the design of contactless anti-collision system for 

mobile robots. The design is concentrated on efficient obstacle detection, with the 

highest possible safety of operation, most effective sensor layout, but also sufficient 

modularity and scalability for use on different robot models. 
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ÚVOD 

 

V mobilní robotice se designér potýká s mnoha problémy. Jedním z problémů je také 

detekce překážek v dráze robotu, a úspěšné zabránění případné kolizi s nimi.  

Tématem této práce je návrh protikolizního systému pro robot Hermes, 

z laboratoří CEITEC. Cílem návrhu je vytvořit systém pro detekci překážek 

nacházejících-se ve slepých místech výše zmíněného robotu, ale také dostatečná 

modularita celého systému pro použití v jiných aplikacích. Samotný robot Hermes 

pak svými parametry a vybavením určuje některá kritéria pro výběr jednotlivých 

částí celého systému. 

Práce je rozdělena do 5 kapitol, které jsou členěny následovně: 

V kapitole 1 jsou uvedeny teoretické předpoklady pro realizaci zadání 

(zjednodušené principy, a dělení snímačů vzdálenosti). 

Kapitola 2 je věnována popisu robotu, a výběru vhodných snímačů s ohledem 

na předpokládané prostředí pohybu, již instalovaný hardware, a požadované 

vlastnosti protikolizního systému. 

V následující kapitole 3 jsou uvedeny výsledky testů, a srovnání opatřených 

vzorků snímačů, použitelných pro realizaci celého návrhu. 

V kapitole 4 je nastíněn návrh rozmístění a montáže snímačů, s ohledem na 

co nejnižší cenu celého systému při zachování účinnosti detekce překážek. V této 

kapitole jsou uvedeny i konstrukční řešení pro montáž jednotlivých snímačů. 

Kapitola 5 se věnuje návrhu samotného systému pro detekci překážek. Jsou 

zde popsány použité hardwarové prostředky, a objasněny důvody jejich výběru. 

Dále jsou zde nastíněna softwarová řešení pro komunikaci mezi senzory, celým 

systémem, a řídící jednotkou robotu.  



 12 

1 SNÍMAČE POLOHY 

Snímače polohy slouží k získávání informací o okolí robotu, a jeho navigaci v daném 

prostředí. Každý ze snímačů má pak typickou aplikaci, a s ní související 

výhody/nevýhody jeho použití, pro řešení daného úkolu. Jelikož je dnes na trhu 

nepřeberné množství různých snímačů, je nejprve třeba určit sadu kritérií pro 

danou úlohu, a teprve podle nich snímač vybírat 

1.1 Rozdělení snímačů 

Rozdělení snímačů polohy je (stejně jako dělení robotů) velice problematické. 

Snímače se totiž dají dělit podle mnoha kritérií z nichž jsou v současnosti 

nejběžnějšími asi tato: 

1) Druh snímání 

a. Dotykový 

b. Bezdotykový 

2) Princip snímače 

a. Taktilní 

b. Odporový 

c. Ultrazvukový 

d. Infračervený 

e. Laserový 

3) Výstup snímače 

a. Booleovský 

b. Analogový 

c. Digitální 

4) Snímaná vzdálenost 

 

 Toto je však pouze výčet rozdělení snímačů, jelikož se snímače dají dělit 

podle libovolných kritérií (příkladem může být dělení podle jejich přesnosti, 

výstupní charakteristiky, rozměrů, rozlišení, atd.) 

 Druh snímání úzce souvisí s jednotlivými principy, a určuje pouze zda se 

snímač musí dotýkat snímaného objektu pro určení vzdálenosti. Dotykové snímače 

jsou až na výjímky krajně nevhodné pro mobilní robotiku, a proto jsou používány 

pouze pro stacionární aplikace. 

 Principy snímačů jsou velice rozmanité, a pro každou aplikaci se hodí jiný. Ve 

skutečnosti jich je takové množství, že by pouze výčet všech principů stačil na 

samostatnou práci. Toto dělení je pravděpodobně nejběžnější, protože každý 

princip snímání v sobě zahrnuje i druh, a určuje metodu lokalizace robotu v 

prostoru. 
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 Dělení snímačů podle výstupu je již trochu jednodušší. Jedná se totiž pouze o 

způsob komunikace snímače s řídícím systémem robotu. Booleovský (booleanský) 

výstup je z hlediska použití i principu nejjednodušší, protože má pouze stav 0 a 1 

(rozepnuto, sepnuto). Tyto systémy jsou díky tomu schopny pouze signalizovat 

překročení určité hranice, či dosažení polohy. Pokud mluvíme o analogovém 

výstupu snímače, lze předpokládat že každé vzdálenosti odpovídá určitá hodnota 

analogového signálu (napětí/proud). Tento výstup je náročnější na další zpracování, 

protože musí být naměřená hodnota nejprve digitalizována, a až poté může být dále 

zpracována a vyhodnocena. Digitální výstup pracuje na obdobném principu, ale 

nepracuje již s analogovou hodnotou, nýbrž již digitalizovanými daty. Principielně 

se jedná o paralelní či sériové sběrnice, odesílající data do řídícího systému v pevně 

definované podobě (komunikační protokol zařízení). Tento způsob komunikace je 

typický spíše pro dražší snímače polohy.  

1.2 Snímače polohy v mobilní robotice 

Ačkoliv lze snímače vzdálenosti rozdělit na kontaktní a bezkontaktní, v mobilní 

robotice jsou velice zřídka používány dotykové snímače polohy. Použiti 

bezkontaktních principů měření je však naprosto běžnou, a nedílnou součástí 

mobilních aplikací v robotice. Nejběžnějšími druhy snímačů jsou pak tyto: 

 

1.2.1 Taktilní snímače 

Taktilní snímače polohy jsou představitelem dotykového snímání polohy. Ve 

skutečnosti se však jedná pouze o snímače přiblížení, protože detekují jen přímý 

kontakt s překážkou. Z velké části se jedná o systémy poslední záchrany, zajišťující 

vykonání požadované akce v případě nedetekování překážky ostatními senzory 

robotu. Konstrukční provedení je především v podobě mechanického ‘nárazníku‘ 

připojeného na spínací obvod, či pružný element s tenzometrickým snímačem. 

 

 
Obr. 1: Princip taktilního snímače [1] 
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1.2.2 Snímače přiblížení 

Senzory přiblížení pracují s podobnou myšlenkou jako taktilní snímače - stejně jako 

ony detekují přiblížení překážky přes určitou úroveň. Narozdíl od taktilních 

snímačů však pracůjí bez výjímky na bezkontaktních principech. Toto řešení 

zabraňuje nechtěnému kontaktu robotu s okolím, a také dovoluje alespoň nějakou 

prodlevu mezi detekcí objektu, a nárazem do něj. Výstup těchto snímačů je  digitální 

podobě, kdy překročení dané vzdálenosti k objektu způsobí změnu úrovně signálu. 

Obecně se jedná (stejně jako u taktilních snímačů) o systémy zajišťující ochranu 

robotu před nárazem, a jejich spínací vzdálenost je až na výjímky velmi malá (v řádu 

mm – cm). Pro tyto snímače jsou běžně používány pouze 3 principy – kapacitní, 

indukční a infračervený. 

 Kapacitní snímače přiblížení pracují na principu změny permitivity 

dielektrika (vzduch) při přiblížení předmětu. Konstrukčně se pak obvykle jedná o 

desky kondenzátoru rozložené do plochy (ideálně kolmé k detekovanému 

předmětu), a oscilační obvod. V případě změny kapacity v důsledku přiblížení 

překážky, změní vnitřní obvody frekvenci oscilace, která je vyhodnocena 

elektronikou snímače a snímač přepne svůj výstup. Výhodou těchto snímačů je 

možnost detekování prakticky libovolného materiálu (včetně kapalin), a mezi 

nevýhody patří v důsledku složitosti především cena. 

 Indukčnostní snímače je ve skutečnosti souhrnný název pro snímače 

přiblížení pracující na principu měření změny indukčnosti v důsledku přiblížení 

překážky. Ve většině případů se jedná o podobnou konstrukci jako u snímačů 

kapacitních, kde je pouze zaměměn kondenzátor za cívku, jejíž indukčnost se mění 

s přibližováním jádra (předmětu). Z principu těchto snímačů vyplývá jejich největší 

nevýhoda, a to velká závislost detekční vzdálenosti na materiálu překážky. Vodivé 

materiály mohou být detekovány v závislosti na svých vlastnostech, a nevodivé 

naopak nemusí být detekovány vůbec. Výhodou je pouze dobrá detekční schopnost 

pro kovové materiály. 

 

 
Obr. 2: Možná podoba kapacitních a indukčnostních snímačů přiblížení [2] 
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 Infračervený snímač přiblížení pracuje na principu odrazu světelného 

paprsku od překážky, a jeho detekce za pomoci fotodiody. K překážce je vysílán 

infračervený paprsek, který je odražen v úhlu odpovídajícím vzdálenosti 

od překážky. Ve chvíli, kdy je překážka v definovaném rozmezí vzdáleností, je 

odražený paprsek detekován fotodiodou uvnitř snímače, což způsobí přepnutí jeho 

výstupu. Výhodou těchto snímačů je především nízká cena, která je řádově nižší než 

u snímačů vzdálenosti na stejném principu. Mezi nevýhody pak může patřit velká 

závislost na odrazivosti snímaného povrchu (která je ale úspěšně využívána 

v některých aplikacích, jako například sledování čáry), či neschopnost zjistit zda byl 

předmět detekován při přibližování, či vzdalování-se od překážky. 

 Samozřejmě existují i další principy snímačů přiblížení, ale jelikož se jedná 

především o modifikaci metod měřících přímo vzdálenost, nepovažují se tyto 

snímače primárně za snímače přiblížení 

 

 
Obr. 3 Infračervený snímač přiblížení VISHAY TCRT5000 [3] 

 

1.2.3 Ultrazvukové snímače vzdálenosti 

 Tyto snímače jsou založeny na principu měření doby letu vyslaného 

ultrazvukového (rázového) impulsu, a jeho echa odraženého od detekovaného 

objektu (takzvaně TOF – Time Of Flight). Pro tyto účely se používá zvukových vln 

s frekvencí vyšší než 40kHz, které již nejsou slyšitelné lidským uchem. Pro tvorbu 

takovýchto vln je používán malý reproduktor založený na piezoelektrickém 

principu, a stejný způsob je použit i pro detekci odraženého echa. 

 Konstrukčně se jedná pouze o dvojici těchto piezoelementů (reproduktor-

mikrofon), které však v závislosti na konstrukci snímače mohou být integrovány či 

odděleny. V prvním případě je použit pouze jeden element přepínající mezi režimy 

vysílač-přijímač, a v druhém jsou tyto dva elementy umístěny ve snímači odděleně.  
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Jediným skutečným rozdílem mezi těmito konstrukcemi je však pouze 

maximální počet impulzů za jednotku času, a to z důvodu přepínání mezi módy 

vysílač-přijímač u prvního jmenovaného. 

 Velkou výhodou těchto senzorů je především nízká cena, která je dána nízkou 

rychlostí zvuku, a tedy i nízkými nároky na vyhodnocovací elektroniku snímače. 

Mezi nevýhody pak patří nízká maximální vzdálenost daná útlumem zvuku, velká 

závislost rychlosti zvuku ve vzduchu na jeho parametrech (teplota, tlak, vlhkost), a 

také náchylnost k chybám měření či odrazům v důsledku okolního prostředí a 

materiálů překážek.  

 
Obr. 4: Ultrazvukový snímač vzdálenosti s jedním a dvěma piezoelementy [4], [5] 

1.2.4 Infračervené snímače vzdálenosti 

Tyto snímače pracují na principu triangulace , kdy je známa vzdálenost mezi 

zdrojem IR paprsku (nejčastěji laserová dioda), místem jeho dopadu po odražení od 

překážky (detekováno nejčastěji fotocitlivou PSD diodou), a úhel vyslaného 

paprsku. Z těchto hodnot lze vyočítat úhel odraženého paprsku, a tedy i vzdálenost 

k překážce. 

 Velkou výhodou těchto snímačů je nezávislost výsledků měření na 

parametrech vzduchu, a možnost měřit i vzdálenosti předmětů pohlcujících 

akustické vlnění. Jelikož se jedná o celkem jednoduchý princip, dá se za výhodu 

počítat i vcelku nízká cena, i když je o něco vyšší než u snímačů ultrazvukových.  Mezi 

nevýhody však patří především velká závislost na tvaru, povrchu, a úhlu natočení 

překážky, obecně malá měřitelná vzdálenost (do 2m), a nutnost použití složitých 

vyhodnocovacích obvodů díky silně nelineárnímu výstupu snímače (v případě 

analogového výstupu). 

 
Obr. 5: Princip triangulačního měření vzdálenosti pomocí infračerveného paprsku [6] 
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1.2.5 Laserové snímače vzdálenosti 

Podobně jako UZ snímače, pracují i laserové snímače na principu TOF, ale jelikož se 

jedná o signál světelný, nejsme reálně schopni měřit dobu jeho letu. Z tohoto důvodu 

je vysílaný signál fázově modulován, a my tedy měříme pouze rozdíl fází vyslaného 

a přijatého odraženého paprsku. 

 Velkou výhodou těchto snímačů je téměř nulová závislost měření na tvaru 

detekovaného objektu, ale také na parametrech vzduchu a drsnosti povrchu 

překážky. Další výhodou je také malá závislost na odrazivosti povrchu, a natočení 

objektu vzhledem ke snímači. Poslední nespornou výhodou je pak v závislosti na 

konstrukci možnost měření velkých rozsahů (v řádu mm – stovky m), a to s poměrně 

velkou přesností. Vlastně jedinými nevýhodami je díky složité konstrukci cena 

těchto snímačů, a také velké nároky na vyhodnocovací elektroniku. 

 

 
Obr. 6: Laserový snímač vzdálenosti ST VL53L0X na desce od firmy POLOLU [7] 

1.2.6 Vícedimenzionální snímače vzdálenosti 

Vícedimenzionální snímání okolí robotu může být realizováno použitím soustavy 

snímačů, otáčením jednoho (či několika) snímačů okolo společné osy, či u světelných 

snímačů pomocí natáčení zrcátek. Vícedimenzionální snímače vzdálenosti pracují ve 

většině případů na stejném principu jako snímače laserové, a jediným rozdílem je 

rozložení paprsku do prostoru. Ten je pomocí zrcátka (či soustavy zrcadel) rozmítán 

do vícero rozměrů. Tyto snímače se vyrábí ve 2D a 3D verzích. Dvoudimenzionální 

snímače rozmítají paprsek do roviny kolmé k montáži snímače, a měří vzdálenosti 

při daných úhlech natočení. Třídimenzonální snímače pracují podobně, ale nyní je 

paprsek již rozmítán do celého prostoru (buďto natáčením soustavy zrcátek, či 

použitím několika snímačů) a snímač tak měří vzdálenosti nejen pro úhly natočení, 

ale i pro ůhly náklonu. Díky tomu se dle naprogramování a prostoru pohybu může 

jednat o netodu lokalizace lokální, ale i globální. 

 Výhody těchto snímačů jsou stejné jako u snímačů laserových, a dokonce je 

díky více dimenzím snímání převyšují. Bohužel to samé platí i pro nevýhody. Cena 
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těchto snímačů je díky jejich složitosti enormní, a navíc mohou být velice náchylné 

na mechanické vlivy (u laserových snímačů bez pohyblivých částí je náchylnost 

mnohem menší). Další značnou nevýhodou jsou nároky na vyhodnocování dat. 

Jelikož se jedná o snímač pro více rozměrů, roste s počtem měření také objem dat, 

který již běžné malé mikrokontroléry nemusí zvládat vyhodnotit. 

 
Obr. 7: Laserový 3D skener Velodyne HDL32, který je namontován i na robotu Hermes [8] 

1.2.7 Snímače globální polohy  

Typickým představitelem těchto snímačů je americký systém GPS (Global Position 

Systém), vyvinutý původně pro účely ozbrojených sil Spojených Států Amerických. 

Systém pracuje na principu měření doby letu rádiového signálu, od několika 

z celkem 24 družic na oběžné dráze, ve výšce přibližně 20km. Z každého času lze 

následně určit kulovou plochu, na které se daný přijímač signálu GPS nachází. 

V případě příjmu signálu z alespoň 4 družic (3 pro určení polohy, 1 referenční), lze 

určit polohu přijímače s dostatečnou přesností (přijímač se nachází na průsečíku 3 

kulových ploch, daných časem letu rádiového signálu mezi satelitem a přijímačem). 

 Výhodou globálních snímačů (a metod lokalizace) je absolutní informace o 

poloze robotu, a v případě diferenciálních systémů i o jeho natočení vzhledem k 

souřadnicím. Nevýhodou je absence použitelných dat o bezprostředním okolí. 

 Snímače globální polohy jsou vzhledem k zadání práce nevhodné, jelikož by 

se daly použít pouze pro přesně definovaný prostor, který by se za žádných 

okolností nesměl měnit. 

 
Obr. 8: Princip systému GPS [9] 
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2 VÝBĚR VHODNÝCH SENZORŮ 

2.1 Robot Hermes a jeho parametry 

Robot Hermes je robot střední velikosti, a byl vyvinut z elektrického vozíku, 

původně určeného pro přepravu nemohoucích osob. Z tohoto pak vyplývají některé 

jeho vlastnosti, především velikost 68x57x41cm (Délka x Šířka x Výška) 

s připevněnými koly, rozměry rámu 65x37x36cm, a také vyšší hmotnost. 

 Pohonný systém se sestává ze čtyř nezávislých všesměrových kol, která jsou 

poháněna komutátorovými DC motory, připojenými přes převodový mechanismus. 

 Zdroj elektrické energie zajišťují dva sériově zapojené 12V olověné 

akumulátory. K dispozici jsou pak regulovaná napětí 12V a 5V, s odebíraným 

proudem max. 10A. 

 Úlohu centrální řídící jednotky zastává deska BananaPi R1, a je připojena 

k laserovému 3D skeneru Velodyne HDL32, jehož funkci má celý protikolizní systém 

doplňovat. 

 

 
Obr. 9: Robot Hermes použitý při konstrukci protikolizního systému 
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2.2 Výběr senzorů 

Jelikož je na trhu nepřeberné množství různých snímačů vzdálenosti, lišících-se 

nejenom principiálně, ale i jejich vlastnostmi a parametry měření, bylo nejdříve 

nutné vybrat dle aplikace vhodný princip měření. 

 Robot je díky všesměrovému podvozku evidentně určen pro pohyb 

v městské zástavbě, což usnadňuje výběr snímačů. Přesné určení robotu je pak 

pohyb uvnitř budov, což dále omezuje výběr snímačů. 

 Dostupné principy navigace v prostoru, a měření vzdálenosti jsou tedy tyto – 

taktilní snímače, proximitní kapacitní, proximitní indukčnostní, proximitní 

infračervené, ultrazvukové, infračervené, laserové, vícedimenzionální a globální. 

Veškeré globální systémy navigace se dají považovat za nevhodné, protože 

prostředí v okolí robotu se neustále bude měnit, a není tedy možné vyhýbání 

překážkám pomocí předem vytvořené mapy prostoru. Stejně tak je možné vyloučit 

vícedimenzionální snímače, kterým již robot vybaven je, a zadáním práce je pouze 

dostatečně pokrýt okolí robotu ve slepých místech tohoto snímače. 

Jelikož se jedná o celkem těžkého robota, je nutné počítat i s vyšší kinetickou 

energií při jeho pohybu. Toto omezení vylučuje taktilní snímače jako vhodné 

protikolizní opatření, protože ve chvíli detekce překážky již k nárazu dochází. Stejně 

tak jsou nevhodné indukčnostní snímače přiblížení, které jsou schopny spolehlivě 

detekovat pouze kovové objekty, a to navíc ve velmi malých vzdálenostech. To samé 

lze říci i o snímačích kapacitních, jejichž spínací vzdálenost je obecně v řádu mm, což 

nedovoluje dostatečný čas pro zastavení robotu. 

Infračervené proximitní snímače jsou již vhodnějším kandidátem na použití 

pro tyto účely. Vyrábí se v dostatečném množství variant, pouzder a spínacích 

vzdáleností na to, aby bylo možné je pro robot Hermes úspěšně použít. Bohužel by 

při jejich montáži na jiný typ robotu nemusela být díky pevné spínací vzdálenosti 

zaručena správná funkce celého systému, a proto není vhodné použít ani tyto 

snímače. 

Pro využití tedy zbývají pouze tři běžně využívané principy – ultrazvukový, 

infračervený a laserový snímač vzdálenosti. Jelikož se robot bude pohybovat uvnitř 

budov, jsou velkým problémem odrazy vyslaných signálů do nesprávných senzorů. 

Tento problém má pouze dvě řešení, a to buďto postupné měření jednotlivými 

senzory, či různé vlnové délky/frekvence vysílaných signálů. U ultrazvukových 

snímačů nastává s tímto velký problém, protože při dostatečném pokrytí okolí 

robotu začne nastávat velké množství nežádoucích odrazů, a jelikož jsou založeny 

na principu měření doby letu signálu, nelze je dostatečně rychle spínat jeden po 

druhém. Teoreticky by sice bylo možné vytvořit snímače vysílající a reagující pouze 

na určité UZ frekvence, ale v současné době na trhu pravděpodobně není snímač, 

který by toto umožňoval, a navíc se vlivem odrazů a interferencí může tento princip 
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ukázat jako nepoužitelný. Některá UZ snímače měří vzdálenost překážky pomocí 

rozdílu intenzit vyslaného a přijatého signálu. Tento způsob měření ale není uvnitř 

budov prakticky použitelný, a stále je omezena rychlost spímání jednotlivých 

snímačů (i když podstatně méně než u TOF principu). 

 

 
Obr. 10: Nežádoucí odrazy ultrazvukového signálu [10] 

 

Jako použitelné se tedy jeví pouze snímače pracující se světelným signálem. 

Snímače laserové jsou obecně sice lepší než infračervené, ale nejdříve bylo třeba 

zjistit, zda jejich výhody dostatečně vyváží podstatně vyšší cenu oproti snímačům 

infračerveným (s triangulačním principem měření vzdálenosti). 

Posledním faktorem omezujícím výběr je vlnová délka vysílaného světla. 

Jelikož senzor Velodyne HDL32 namontovaný na tomto robotu pracuje s laserovým 

zářením o vlnové délce 903nm, mohl by odraz záření ze senzoru se stejnou vlnovou 

délkou způsobovat nežádoucí interference, a to samé platí i pro záření ze skeneru 

přijímané senzorem. 

2.3 Vhodné IR, a laserové snímače vzdálenosti 

Mezi největší výrobce infračervených senzorů vzdálenosti patří především 

společnosti Sharp Corporation, Omron Corporation, ROHM Corporation, NJR 

Corporation (New Japan Radio), Vishay Intertechnology, či Intersil. Speciálním 

případem jsou pak výrobci jako Mikroelektronika, Adafruit, DFRobot či Sparkfun 

Electronics, kteří se specializují na výrobu konstrukčních modulů, využívajících 

produkty výše jmenovaných společností. Výrobců podobných zařízení je 

samozřejmě více, ale většina se věnuje průmyslovým aplikacím těchto snímačů, či 

vyrábí pouze snímače proximitní. 

Výrobců laserových snímačů vzdálenosti je o něco méně, a stejně jako u 

infračervených snímačů se většina zabývá aplikací těchto technologií v průmyslové 

sféře. Mezi výrobce snímačů použitelných pro mobilní roboty patří například SICK, 

Baumer Optronics, Hokuyo Automatic Corporation, AJP-tech, Micro – Epsilon, IFM 

electronic, Pepperl + Fuchs, či nově firma ST microelectronics. 
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Ačkoliv tito výrobci dodávají značné množství senzorů, z nabízených se pro 

aplikaci v bezpečnostním protikolizním systému hodí pouze některé. Důvodem je 

především vysoká cena většiny snímačů, ale také jejich určení pro průmyslové 

aplikace namísto mobilních. Seznam nalezených použitelných snímačů a jejich 

základních parametrů je uveden v tabulce 1. 

 
Tabulka 1: Snímače teoreticky vhodné pro protikolizní systém 

Výrobce Model Princip Měřitelná 

vzdálenost 

[mm] 

Výstup λ[nm] 

SHARP GP2Y0A60SZ0F IR 100-1500 U [V] 870±70 

GP2Y0E02A IR 40-500 U [V] 850±70 

GP2Y0E02B IR 40-500 I2C 850±70 

GP2Y0A21YK0F IR 100-1500 U [V] 870±70 

Vishay TCND5000 IR 5-50 I [mA] 940 

OMRON B5W-LA01 STD IR 0-80 U[mV] 850 

ST VL53L0X Laser 50-2000 I2C 940 

VL6180X Laser 0-100 I2C 940 

VL53L1 Laser Max 3000 I2C 940 

 

Z uvedených senzorů se vzhledem k zadání zdály nejlepší snímače VL53L0X 

od společnosti ST microelectronics, a snímač GP2YE02A od firmy SHARP. Důvodem 

pro výběr zrovna těchto snímačů je především potřeba snímání různých vzdáleností 

pro různé aplikace (snímače měřící max. 50mm nemají z hlediska zabránění kolizi 

pro větší roboty smysl, stejně jako snímače taktilní). Druhým důvodem pak je 

potřeba možnosti snímače rychle vypínat a zapínat z důvodu nežádoucích odrazů. 

Většina analogových snímačů SHARP totiž má infračervenou diodu připojenu přímo 

na napájení, takže v případě použití filtračních a stabilizačních kondenzátorů 

odpadá možnost rychlého spínání snímače. 

V průběhu testování jednotlivých snímačů však bylo z internetových zdrojů 

[46] zjištěno, a následně experimentálně ověřeno, že vyzařovací úhel senzorů 

SHARP je obecně velice malý, a pokrytí okolí robotu je tak spíše sporadické. Z tohoto 

důvodu byly nakonec objednány snímače VL53L0X, které jsou sice mírně dražší, ale 

jejich vlastnosti dovolují pro obdobné pokrytí okolí použít méně než poloviční počet 

senzorů, oproti snímačům společnosti SHARP. 
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3 MĚŘENÍ SENZORŮ 

Po dohodě s vyučujícím, mi byly z laboratoří VUT Brno a centra CEITEC poskytnuty 

vzorky následujících snímačů: SHARP 2D120XF87, SHARP GP2D12_2Y, SHARP 

GP2Y0A2F71, a ST VL53L0X Satellite board.  Tyto snímače jsou typickými zástupci 

současné nabídky na trhu, a tak bylo podle výsledků měření možné buďto objednat 

typ parametrově shodný, podobný měřenému snímači, či přímo snímače téhož typu 

v případě velmi dobrých výsledků. 

3.1 Měřící soustava 

K získání použitelných dat o přesnosti těchto snímačů byla vytvořena měřící 

soustava, jejíž podoba je vidět na Obr. 11.  

 

 
Obr. 11: Soustava pro měření charakteristik senzorů 

 

Tento systém byl konstruován tak, aby dokázal měřit skutečné 

charakteristiky snímačů, pro libovolný druh materiálu. Hliníková, 1,8m dlouhá 

upevňovací lišta s posuvným upínáním snímačů, je pomocí čepu volně upevněna 

v měřící základně o rozměrech 200x100x7mm, vyrobené z nerezové oceli. Tato 

základna je opatřena stupnicí, umožňující přesné natáčení celého přípravku po 5˚ 

vzhledem k hraně základny. Díky umístění osy čepu ve vzdálenosti 4mm od této 

hrany, dochází k minimální změně skutečné vzdálenosti snímače od překážky, 

s měnícím-se úhlem natočení přípravku.  
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Obr. 12: Detail základny se stupnicí, a posuvného jezdce s montáží senzorů 

 

Montáž pro snímač je připevněna ve výšce 20cm na posuvném jezdci, který 

přesně zapadá do drážky na montážní liště. Zajištění celého jezdce proti pohybu je 

realizováno pomocí šroubu vedoucího skrze jezdec, jehož hlava přesně zapadá do 

širší drážky uvnitř lišty, a matice na druhé straně jezdce. Samotné montáže byly 

vytištěny na školní 3D tiskárně, a byly koncipovány tak, aby bylo možné pevně 

upnout snímače v libovolné poloze. 3D návrh montáží je vidět na Obr. 13. 

 

 
Obr. 13: Montáže pro měření jednotlivých senzorů 
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3.2 Použitý vyhodnocovací systém 

Měřící systém samotný se skládá pouze z testovaného senzoru, vývojové desky 

Arduino Mega2560, PC, a propojovacích kabelů (kabely o délce 20cm pro připojení 

senzoru, a USB kabel délky 3m propojující Arduino a PC). 

3.2.1 Arduino Mega2560 

Tato vývojová deska je založena na 5V, 16MHz mikrokontroléru ATmega2560, který 

je vybaven 256KB paměti FLASH, 4KB paměti EEPROM, a 8KB paměti RAM. 

Mikrokontrolér má dále k dispozici 86x GPIO, 12x 16bit PWM, 4x Seriál USART, a 

16x 10-bit ADC kanály. Tento kontrolér je na desce doplněn o mnoho periferií, 

sloužících k zjednodušení jeho použití. Především se jedná spínané regulátory 

napětí 5V a 3,3V, menší mikrokontrolér ATmega16U2-MU, sloužící jako 

programovací/komunikační rozhraní pro ATmega2560, a krystalový 16MHz 

oscilátor. 

 Arduino Mega2560 má oproti samotnému mikrokontroléru k dispozici 54 

digitálních I/O pinů (z toho 15 použitelných jako PWM), 16 analogových vstupů, 4 

UART hardwarové sériové linky, 16MHz krystalový oscilátor, tlačítko RESET, a také 

konektory power jack, ICSP a USB. Tyto úpravy umožňují arduinu pracovat i bez 

externího programátoru, a lze s ním komunikovat pomocí PC za použití obyčejného 

USB rozhraní, a nainstalovaného softwaru Arduino IDE. 

 Vzhledem k napěťovému výstupu většiny měřených senzorů nás zajímají 

především parametry A/D převodníků uvnitř ATmega2560, které nabývají hodnot: 

- rozlišení 10 bit 

- převodník s postupnou aproximací 

- integrální nelinearita 1 bit  

- absolutní přesnost ±2 bit  

- převodní doba 13-260μs 

- až 76,9 kSPS (15kSPS při maximální přesnosti) 

 

 
Obr. 14: Arduino a Genuino MEGA2560 [11] 
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3.3 Výsledky měření 

Pro všechny senzory bylo provedeno několik sad měření, kdy se každé měření 

sestává z 1000 hodnot. Vzhledem k nulové čitelnosti takového množství hodnot, byl 

z každého měření vytvořen statistický soubor, sestávající-se z hodnoty měřeného 

úhlu φ průměrné Xs, minimální Xmin, maximální Xmax, modusu naměřených hodnot 

Xmod a jejich mediánu Xmed. Tyto hodnoty statisticky vypovídají o použitelnosti 

snímače, a to i přesto, že snímače mají rozdílný výstup (analogový a digitální I2C). 

Pro každý senzor byly nejprve nastaveny tři vzdálenosti – minimální, střední 

a maximální, ve kterých byl měřen výstup senzoru v závislosti na úhlu k překážce. 

Takto bylo možné získat alespoň základní představu o vlastnostech senzoru, a jeho 

použitelnosti pro tuto aplikaci. Výjímkou je pouze snímač GP2Y0A2F71, který se při 

prvotních pokusech ukázal jako vcelku dobrý, a tak bylo vhodné jej proměřit lépe. 

3.3.1 Hodnoty senzoru SHARP GP2Y0A2F71 
Tabulka 2: Hodnoty měřeného napětí senzoru GP2YA2F71 pro různé konfigurace měření 

Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

20 
lakované 

dřevo 
90 2,4434 2,4145 2,6100 2,4242 2,4242 

20 
lakované 

dřevo 
45 2,4863 2,4536 2,6540 2,4682 2,4682 

20 
lakované 

dřevo 
20 2,4264 2,3803 2,6002 2,4145 2,4145 

20 sklo 90 1,2124 1,1193 1,3636 1,2023 1,2023 

20 sklo 45 1,0774 0,9775 1,2268 1,0704 1,0704 

20 sklo 20 1,1338 1,0362 1,2854 1,1241 1,1241 

20 stěna 90 2,5180 2,4878 2,6784 2,4976 2,4976 

20 stěna 45 2,5430 2,5073 2,7175 2,5318 2,5318 

20 stěna 20 2,5667 2,5415 2,7322 2,5464 2,5464 

20 zrcadlo 90 1,5845 1,5054 1,8328 1,5640 1,5689 

20 zrcadlo 45 0,6073 0,3519 1,0264 0,6256 0,6109 

20 zrcadlo 20 0,4725 0,3226 0,6403 0,4692 0,4692 

70 
lakované 

dřevo 
90 0,8429 0,7283 0,9971 0,8353 0,8353 

70 
lakované 

dřevo 
45 0,8955 0,7820 1,0508 0,8944 0,8944 

70 
lakované 

dřevo 
20 0,9736 0,8602 1,1388 0,9726 0,9726 

70 sklo 90 0,1937 0,0391 0,3470 0,1808 0,1906 
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Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

70 sklo 45 0,6102 0,4888 0,7674 0,6061 0,6061 

70 sklo 20 0,6304 0,5083 0,7771 0,6256 0,6256 

70 stěna 90 0,8998 0,7869 1,0508 0,8944 0,8944 

70 stěna 45 0,9191 0,8113 1,0704 0,9091 0,9140 

70 stěna 20 0,9579 0,8602 1,1095 0,9482 0,9482 

70 zrcadlo 90 0,4918 0,3617 0,6207 0,4888 0,4888 

70 zrcadlo 45 0,0148 0,0000 0,1515 0,0098 0,0098 

70 zrcadlo 20 0,2895 0,1564 0,4643 0,2835 0,2835 

120 
lakované 

dřevo 
90 0,4663 0,3128 1,0508 0,4692 0,4692 

120 
lakované 

dřevo 
45 0,6192 0,4839 0,7771 0,6061 0,6109 

120 
lakované 

dřevo 
20 0,6784 0,5474 1,0899 0,6647 0,6696 

120 sklo 90 0,1246 0,0000 0,2688 0,1220 0,1271 

120 sklo 45 0,5035 0,3617 0,6549 0,5034 0,5034 

120 sklo 20 0,4968 0,3617 0,7283 0,4839 0,4888 

120 stěna 90 0,5275 0,3910 1,0117 0,5230 0,5279 

120 stěna 45 0,5423 0,4106 0,7478 0,5425 0,5425 

120 stěna 20 0,6103 0,4888 0,7576 0,6061 0,6061 

120 zrcadlo 90 0,3664 0,2346 1,0068 0,3617 0,3617 

120 zrcadlo 45 0,0155 0,0000 0,7136 0,0098 0,0098 

120 zrcadlo 20 0,2926 0,0978 0,8260 0,3030 0,3030 

150 
lakované 

dřevo 
90 0,3685 0,2346 0,6891 0,3617 0,3617 

150 
lakované 

dřevo 
45 0,5378 0,4008 0,6989 0,5279 0,5327 

150 
lakované 

dřevo 
20 0,5792 0,4399 0,7576 0,5670 0,5670 

150 sklo 90 0,2238 0,0782 0,5914 0,2199 0,2248 

150 sklo 45 0,4500 0,3128 0,8260 0,4497 0,4497 

150 sklo 20 0,4563 0,3128 0,7771 0,4497 0,4497 

150 stěna 90 0,4248 0,3128 0,9140 0,4203 0,4203 

150 stěna 45 0,4667 0,3226 0,6207 0,4643 0,4643 

150 stěna 20 0,5361 0,4008 0,7136 0,5279 0,5279 

150 zrcadlo 90 0,2050 0,0782 0,8553 0,2004 0,2053 

150 zrcadlo 45 0,0159 0,0000 0,3568 0,0098 0,0098 

150 zrcadlo 20 0,2682 0,0978 0,4545 0,2835 0,2639 
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Graf 1: Závislost napětí GP2YA2F71 na úhlu k překážce pro vzdálenost 20cm 

 

 
Graf 2: Závislost napětí GP2YA2F71 na úhlu k překážce pro vzdálenost 70cm  
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Graf 3: Závislost napětí GP2YA2F71 na úhlu k překážce pro vzdálenost 120cm 

 

 
Graf 4: Závislost napětí GP2YA2F71 na úhlu k překážce pro vzdálenost 150cm 
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3.3.2 Hodnoty senzoru SHARP 2D120XF87 
Tabulka 3: Hodnoty měřeného napětí senzoru 2D120XF87 pro různé konfigurace měření 

Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

4 
lakované 

dřevo 
90 1,8879 1,8231 2,0772 1,8719 1,8719 

4 
lakované 

dřevo 
45 1,8083 1,7400 1,9990 1,7889 1,7937 

4 
lakované 

dřevo 
20 1,5586 1,4663 1,7693 1,5347 1,5396 

4 sklo 90 0,8727 0,7527 1,1290 0,8553 0,8553 

4 sklo 45 0,3675 0,2346 0,5963 0,3519 0,3568 

4 sklo 20 0,4296 0,2737 0,6598 0,4106 0,4154 

4 stěna 90 2,4733 2,4047 2,9717 2,4194 2,4194 

4 stěna 45 2,4330 2,3803 2,7224 2,4047 2,4047 

4 stěna 20 2,3961 2,3412 2,7468 2,3558 2,3558 

4 zrcadlo 90 1,5115 1,4272 1,7400 1,4907 1,4907 

4 zrcadlo 85 1,5763 1,4858 1,8377 1,5543 1,5543 

4 zrcadlo 80 1,7347 1,6129 2,2581 1,6862 1,6862 

4 zrcadlo 75 1,6724 1,5640 2,3900 1,6129 1,6129 

4 zrcadlo 70 1,4625 1,2903 2,4585 1,3587 1,3636 

4 zrcadlo 65 1,4468 1,2610 2,4194 1,3343 1,3441 

4 zrcadlo 60 1,3621 1,1730 2,3558 1,2561 1,2610 

4 zrcadlo 55 1,3278 1,1339 2,3754 1,2366 1,2366 

4 zrcadlo 50 1,2492 1,0557 2,3509 1,1437 1,1437 

4 zrcadlo 45 1,2951 1,1144 2,2532 1,1926 1,1975 

4 zrcadlo 20 1,2713 1,0557 2,3607 1,1828 1,1828 

17 
lakované 

dřevo 
90 0,6894 0,5181 1,2366 0,6354 0,6354 

17 
lakované 

dřevo 
45 0,6762 0,5474 0,9189 0,6500 0,6598 

17 
lakované 

dřevo 
20 0,6265 0,4888 0,8456 0,6109 0,6158 

17 sklo 90 0,2685 0,0489 1,1877 0,1857 0,1906 

17 sklo 45 0,5886 0,4008 1,2464 0,5181 0,5230 

17 sklo 20 0,2346 0,0587 0,5327 0,2151 0,2151 

17 stěna 90 4,8239 4,5943 5,0000 5,0000 4,8240 

17 stěna 45 4,3859 3,7537 5,0000 5,0000 4,3646 

17 stěna 20 0,7468 0,6061 1,1290 0,7136 0,7136 

17 zrcadlo 90 4,8216 4,5992 5,0000 5,0000 4,8289 
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Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

17 zrcadlo 45 4,4160 3,6999 5,0000 5,0000 4,4721 

17 zrcadlo 20 4,4296 3,7537 5,0000 5,0000 4,4770 

30 
lakované 

dřevo 
90 0,3666 0,2346 0,5816 0,3568 0,3568 

30 
lakované 

dřevo 
45 0,4482 0,2737 0,9824 0,4008 0,4008 

30 
lakované 

dřevo 
20 0,5274 0,3519 1,0802 0,4790 0,4790 

30 sklo 90 0,1988 0,0489 0,3666 0,1906 0,1955 

30 sklo 45 1,0713 0,8602 2,1261 0,9726 0,9726 

30 sklo 20 0,2470 0,0782 0,6207 0,2151 0,2151 

30 stěna 90 0,4875 0,3128 1,1584 0,4203 0,4252 

30 stěna 45 0,6145 0,4301 1,3636 0,5425 0,5425 

30 stěna 20 0,4406 0,2737 0,8651 0,4154 0,4154 

30 zrcadlo 90 0,3452 0,1662 0,9140 0,3030 0,3030 

30 zrcadlo 45 4,4117 3,7292 5,0000 5,0000 4,4624 

30 zrcadlo 20 4,4278 3,8074 5,0000 5,0000 4,4233 

 

 

 
Graf 5: Závislost napětí 2D120XF87 na úhlu k překážce pro vzdálenost 4cm 
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Graf 6: Závislost napětí 2D120XF87 na úhlu k překážce pro vzdálenost 17cm 

 

 
Graf 7: Závislost napětí 2D120XF87 na úhlu k překážce pro vzdálenost 30cm 
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3.3.3 Hodnoty senzoru SHARP GP2D12_2Y 
Tabulka 4: Hodnoty měřeného napětí senzoru GP2D12_2Y pro různé konfigurace měření 

Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

10 
lakované 

dřevo  
90 2,3304 2,2923 2,5073 2,3118 2,3118 

10 
lakované 

dřevo  
45 2,2653 2,2092 2,4487 2,2385 2,2483 

10 
lakované 

dřevo  
20 2,0133 1,9599 2,1799 1,9941 1,9990 

10 sklo 90 1,4325 1,3490 1,5787 1,4223 1,4223 

10 sklo 45 0,6003 0,4741 0,7478 0,5963 0,5963 

10 sklo 20 0,6002 0,4790 0,7527 0,5963 0,5963 

10 stěna 90 2,4386 2,4047 2,6002 2,4242 2,4242 

10 stěna 45 2,4401 2,4047 2,6051 2,4242 2,4242 

10 stěna 20 2,3848 2,3460 2,5562 2,3656 2,3656 

10 zrcadlo 90 1,6909 1,6227 1,8475 1,6813 1,6813 

10 zrcadlo 45 0,9911 0,8798 1,1584 0,9726 0,9775 

10 zrcadlo 20 0,5779 0,4399 0,7380 0,5767 0,5767 

40 
lakované 

dřevo  
90 0,6214 0,5083 0,7771 0,6158 0,6158 

40 
lakované 

dřevo  
45 0,6846 0,5572 0,8358 0,6794 0,6794 

40 
lakované 

dřevo  
20 0,6848 0,5670 0,8358 0,6794 0,6794 

40 sklo 90 0,4596 0,3324 0,6109 0,4545 0,4545 

40 sklo 45 0,3927 0,2542 0,5425 0,3959 0,3959 

40 sklo 20 0,3780 0,2542 0,5327 0,3763 0,3763 

40 stěna 90 0,6663 0,5474 0,8309 0,6598 0,6598 

40 stěna 45 0,6670 0,5474 0,8162 0,6598 0,6598 

40 stěna 20 0,7167 0,5865 0,8798 0,7185 0,7185 

40 zrcadlo 90 0,7026 0,5865 0,8504 0,6989 0,6989 

40 zrcadlo 45 0,1579 0,0000 0,3275 0,1808 0,1613 

40 zrcadlo 20 0,0139 0,0000 0,1515 0,0049 0,0049 

80 
lakované 

dřevo  
90 0,3075 0,1760 0,4643 0,3030 0,3030 

80 
lakované 

dřevo  
45 0,3930 0,2444 0,5425 0,3763 0,3959 

80 
lakované 

dřevo  
20 0,4469 0,3128 0,6207 0,4154 0,4545 
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Vzdálenost 
od 
překážky 
[cm] 

Překážka 
Φ 
[°] 

Us 
[V] 

Umin 
[V] 

Umax 
[V] 

Umod 
[V] 

Umed 
[V] 

80 sklo 90 0,2427 0,9780 0,0386 0,2395 0,2395 

80 sklo 45 0,3242 0,1955 0,4643 0,3177 0,3177 

80 sklo 20 0,2918 0,1564 0,4643 0,2786 0,2884 

80 stěna 90 0,3780 0,2542 0,5327 0,3763 0,3763 

80 stěna 45 0,3942 0,2444 0,5718 0,3959 0,3959 

80 stěna 20 0,4099 0,2835 0,5816 0,3959 0,4008 

80 zrcadlo 90 0,5200 0,3910 0,6794 0,5132 0,5132 

80 zrcadlo 45 0,0151 0,0000 0,1515 0,0049 0,0049 

80 zrcadlo 20 0,2250 0,0391 0,4252 0,2004 0,2053 

 

 

 
Graf 8: Závislost napětí GP2D12_2Y na úhlu k překážce pro vzdálenost 10cm 
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Graf 9: Závislost napětí GP2D12_2Y na úhlu k překážce pro vzdálenost 40cm 

 

 
Graf 10: Závislost napětí GP2D12_2Y na úhlu k překážce pro vzdálenost 80cm 
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3.3.4 Hodnoty senzoru ST VL53L0X 
Tabulka 5: Hodnoty měřeného napětí senzoru GP2D12_2Y pro různé konfigurace měření 

Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

10 lakované dřevo 90  104,63 100 110 104 105 

10 lakované dřevo 45  104,25 99 109 104 104 

10 lakované dřevo 25  108,79 104 114 109 109 

10 sklo 90  123,29 116 132 123 123 

10 sklo 85  116,23 107 124 117 117 

10 sklo 80  207,42 198 221 206 207 

10 sklo 75  396,71 385 406 397 397 

10 sklo 70  413,71 403 424 416 414 

10 sklo 45  510,06 495 526 506 510 

10 sklo 20  456,00 442 471 457 456 

10 stěna 90   98,37 93 103 99 98 

10 stěna 85   96,59 90 102 96 97 

10 stěna 80   98,17 93 104 98 98 

10 stěna 75   99,53 94 105 99 99 

10 stěna 70   99,67 95 105 99 100 

10 stěna 65   97,96 93 103 99 98 

10 stěna 60   99,19 94 105 99 99 

10 stěna 55   99,50 95 105 99 99 

10 stěna 50   98,99 93 104 99 99 

10 stěna 45   99,64 95 105 100 100 

10 stěna 40   99,24 95 105 99 99 

10 stěna 35   99,36 93 104 99 99 

10 stěna 30  102,18 97 108 102 102 

10 stěna 25  101,49 96 107 101 102 

10 stěna 20  103,04 97 109 103 103 

10 zrcadlo 90   74,73 65 84 73 75 

10 zrcadlo 85  107,92 102 114 108 108 

10 zrcadlo 80  136,86 132 143 137 137 

10 zrcadlo 75  143,59 128 160 143 143 

10 zrcadlo 70  114,22 73 153 114 115 

10 zrcadlo 65 8190,00 8190 8190 8190 8190 

20 stěna 90  204,00 198 210 204 204 

20 stěna 85  200,62 194 206 201 201 

20 stěna 80  202,27 196 207 202 202 

20 stěna 75  202,55 197 209 202 202 

20 stěna 70  203,04 198 210 203 203 



 37 

Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

20 stěna 65  202,55 197 207 203 203 

20 stěna 60  203,43 198 209 203 203 

20 stěna 55  202,44 197 207 202 202 

20 stěna 50  202,50 197 208 202 202 

20 stěna 45  202,18 197 208 202 202 

20 stěna 40  201,96 197 208 202 202 

20 stěna 35  201,84 195 208 202 202 

20 stěna 30  199,35 194 205 199 199 

20 stěna 25  196,26 190 203 197 196 

20 stěna 20  193,73 185 201 194 194 

30 stěna 90  307,29 300 314 307 307 

30 stěna 85  306,53 298 313 307 307 

30 stěna 80  305,73 298 312 306 306 

30 stěna 75  305,48 299 313 306 306 

30 stěna 70  304,93 298 313 305 305 

30 stěna 65  304,45 298 312 304 304 

30 stěna 60  303,64 297 311 303 304 

30 stěna 55  302,75 296 310 303 303 

30 stěna 50  302,03 296 310 302 302 

30 stěna 45  301,98 294 309 302 302 

30 stěna 40  299,53 291 307 300 300 

30 stěna 35  296,44 288 306 296 296 

30 stěna 30  292,54 282 302 292 292 

30 stěna 25  287,57 278 296 288 288 

30 stěna 20  277,33 268 286 278 277 

40 stěna 90  409,80 402 417 410 410 

40 stěna 85  409,70 401 419 411 410 

40 stěna 80  409,43 402 419 409 409 

40 stěna 75  408,50 399 418 409 408 

40 stěna 70  407,11 399 415 408 407 

40 stěna 65  406,96 397 416 408 407 

40 stěna 60  405,60 397 413 405 406 

40 stěna 55  403,86 395 413 404 404 

40 stěna 50  402,27 394 411 402 402 

40 stěna 45  399,96 389 410 401 400 

40 stěna 40  399,27 389 408 398 399 

40 stěna 35  394,23 384 404 394 394 

40 stěna 30  387,25 375 399 387 387 

40 stěna 25  377,11 366 388 378 377 
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Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

40 stěna 20  361,59 349 374 362 362 

50 stěna 90  307,29 300 314 307 307 

50 stěna 85  510,66 500 521 512 511 

50 stěna 80  509,98 498 521 508 510 

50 stěna 75  508,52 496 520 508 508 

50 stěna 70  507,85 499 520 508 508 

50 stěna 65  507,30 496 518 507 506 

50 stěna 60  504,83 494 517 503 505 

50 stěna 55  501,78 478 514 504 502 

50 stěna 50  500,02 488 514 500 500 

50 stěna 45  499,24 487 515 500 499 

50 stěna 40  492,16 481 509 490 492 

50 stěna 35  486,48 469 504 486 486 

50 stěna 30  479,60 458 498 482 480 

50 stěna 25  465,93 441 489 467 466 

50 stěna 20  447,61 420 471 446 447 

60 lakované dřevo 90  620,02 608 632 621 620 

60 lakované dřevo 45  610,53 596 627 612 610 

60 lakované dřevo 25  578,52 557 599 578 579 

60 sklo 90  785,78 768 808 785 786 

60 sklo 85  735,04 719 750 734 735 

60 sklo 80  833,14 812 859 836 833 

60 sklo 75  932,36 893 966 926 932 

60 sklo 70  942,54 896 985 940 942 

60 sklo 45  988,37 946 1031 989 989 

60 sklo 20  949,82 915 988 949 950 

60 stěna 90  612,51 593 630 613 613 

60 stěna 85  611,47 591 632 611 611 

60 stěna 80  610,25 592 628 610 610 

60 stěna 75  608,98 594 628 608 609 

60 stěna 70  607,07 589 625 606 607 

60 stěna 65  606,03 588 624 606 606 

60 stěna 60  604,21 579 624 602 604 

60 stěna 55  600,34 581 619 600 600 

60 stěna 50  596,67 565 612 596 597 

60 stěna 45  593,80 578 611 592 594 

60 stěna 40  587,59 567 605 588 588 

60 stěna 35  580,65 564 599 581 581 

60 stěna 30  570,51 552 592 571 570 
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Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

60 stěna 25  553,27 529 580 555 554 

60 stěna 20  534,94 495 571 537 535 

60 zrcadlo 90  582,36 571 591 585 583 

60 zrcadlo 85  595,34 584 602 596 596 

60 zrcadlo 80  630,54 619 641 631 631 

60 zrcadlo 75 8190,00 8190 8190 8190 8190 

70 stěna 90  712,36 694 735 712 712 

70 stěna 85  712,26 691 731 711 712 

70 stěna 80  711,61 688 735 712 712 

70 stěna 75  709,79 686 736 705 710 

70 stěna 70  708,03 679 731 709 708 

70 stěna 65  705,89 686 729 705 706 

70 stěna 60  702,66 672 724 705 703 

70 stěna 55  698,60 677 717 697 699 

70 stěna 50  694,30 673 715 694 694 

70 stěna 45  689,63 595 710 691 690 

70 stěna 40  683,77 659 710 681 684 

70 stěna 35  674,03 646 702 672 674 

70 stěna 30  660,54 632 699 664 661 

70 stěna 25  641,27 614 668 639 641 

70 stěna 20  608,82 575 646 602 609 

80 stěna 90  813,23 797 834 812 813 

80 stěna 85  812,51 793 833 814 813 

80 stěna 80  810,71 792 830 810 811 

80 stěna 75  808,56 729 828 810 809 

80 stěna 70  806,78 788 828 807 807 

80 stěna 65  804,49 783 823 803 805 

80 stěna 60  801,95 734 821 798 802 

80 stěna 55  798,07 780 824 800 798 

80 stěna 50  793,72 769 816 795 794 

80 stěna 45  787,88 767 814 785 788 

80 stěna 40  780,01 748 809 778 780 

80 stěna 35  769,62 743 794 770 770 

80 stěna 30  753,59 730 788 755 753 

80 stěna 25  731,15 698 756 733 731 

80 stěna 20  695,70 666 723 694 696 

90 stěna 90  919,25 886 953 920 920 

90 stěna 85  917,71 870 957 915 918 

90 stěna 80  915,70 827 953 915 916 
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Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

90 stěna 75  914,88 875 955 917 915 

90 stěna 70  912,91 868 950 913 913 

90 stěna 65  909,60 855 958 911 910 

90 stěna 60  907,04 858 949 905 907 

90 stěna 55  902,02 845 951 909 902 

90 stěna 50  896,08 850 936 893 896 

90 stěna 45  891,94 840 956 882 892 

90 stěna 40  882,63 842 925 879 882 

90 stěna 35  883,65 823 940 870 884 

90 stěna 30  855,55 811 900 851 855 

90 stěna 25  826,52 771 893 828 826 

90 stěna 20  789,60 722 842 781 790 

100 sklo 90 1231,23 1190 1275 1231 1231 

100 sklo 85 1198,42 1164 1237 1201 1199 

100 sklo 80 8190,00 8190 8190 8190 8190 

100 sklo 45 8190,00 8190 8190 8190 8190 

100 sklo 20 8190,00 8190 8190 8190 8190 

100 stěna 90 1025,01 992 1066 1029 1025 

100 stěna 85 1023,41 988 1057 1025 1024 

100 stěna 80 1020,58 987 1055 1023 1021 

100 stěna 75 1019,23 986 1055 1015 1019 

100 stěna 70 1017,30 966 1059 1014 1017 

100 stěna 65 1015,41 973 1061 1022 1016 

100 stěna 60 1013,05 960 1061 1012 1013 

100 stěna 55 1088,44 959 1060 1010 1009 

100 stěna 50 1002,63 959 1048 1004 1003 

100 stěna 45  996,38 952 1040 1001 996 

100 stěna 40  988,32 937 1042 989 988 

100 stěna 35  973,29 918 1023 964 973 

100 stěna 30  956,17 897 1017 944 956 

100 stěna 25  927,46 845 997 929 928 

100 stěna 20  877,80 834 915 876 878 

110 sklo 90 8190,00 8190 8190 8190 8190 

110 sklo 45 8190,00 8190 8190 8190 8190 

110 sklo 20 8190,00 8190 8190 8190 8190 

110 stěna 90 1128,69 1108 1148 1126 1129 

110 stěna 85 1127,69 1109 1152 1125 1127 

110 stěna 80 1126,14 1103 1151 1128 1126 

110 stěna 75 1124,37 1105 1146 1122 1124 
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Vzdálenost od překážky  
[cm] 

překážka 
Φ 
[°] 

Ds 

[V] 
Dmin 

[V] 
Dmax 

[V] 
Dmod 

[V] 
Dmed 

[V] 

110 stěna 70 1122,43 1099 1145 1122 1123 

110 stěna 65 1119,71 1053 1141 1118 1120 

110 stěna 60 1116,28 1091 1140 1117 1116 

110 stěna 55 1110,88 1083 1135 1110 1111 

110 stěna 50 1105,82 1079 1131 1106 1106 

110 stěna 45 1099,51 1073 1125 1102 1099 

110 stěna 40 1089,78 1059 1119 1091 1090 

110 stěna 35 1074,98 1034 1112 1075 1075 

110 stěna 30 1050,65 1016 1080 1051 1051 

110 stěna 25 1018,18 975 1056 1019 1018 

110 stěna 20  967,36 932 1013 961 967 

120 lakované dřevo 90 1228,03 1200 1251 1230 1228 

120 lakované dřevo 45 1197,26 1157 1231 1196 1198 

120 lakované dřevo 25 1122,52 1037 1179 1124 1123 

120 sklo 90 8190,00 8190 8190 8190 8190 

120 sklo 45 8190,00 8190 8190 8190 8190 

120 sklo 20 8190,00 8190 8190 8190 8190 

120 stěna 90 1228,74 1207 1252 1231 1229 

120 stěna 85 1228,03 1196 1254 1228 1228 

120 stěna 80 1225,91 1201 1253 1226 1226 

120 stěna 75 1224,07 1190 1252 1223 1224 

120 stěna 70 1220,93 1192 1246 1218 1221 

120 stěna 65 1218,47 1191 1246 1214 1218 

120 stěna 60 1214,42 1189 1245 1215 1214 

120 stěna 55 1209,18 1173 1238 1212 1209 

120 stěna 50 1203,39 1166 1235 1205 1203 

120 stěna 45 1195,67 1161 1233 1193 1196 

120 stěna 40 1185,65 1148 1222 1186 1186 

120 stěna 35 1171,28 1133 1229 1171 1171 

120 stěna 30 1146,27 1097 1196 1142 1146 

120 stěna 25 1108,52 1061 1159 1113 1109 

120 stěna 20 1051,52 990 1114 1052 1051 

120 zrcadlo 90 1206,49 1194 1218 1205 1206 

120 zrcadlo 85 1200,59 1184 1213 1199 1201 

120 zrcadlo 80 1225,57 1206 1247 1226 1226 

120 zrcadlo 75 8190,00 8190 8190 8190 8190 
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Lze si všimnout, že spousta hodnot uvedených v tabulce 4 nabývá hodnoty 8190, 

která dalece převyšuje ostatní. Nejedná se totiž o chybu měření, ale vlastnost 

senzoru VL5L0X, kdy při překročení měřitelné vzdálenosti vrací tuto vysokou 

hodnotu, aby ji bylo snadné rozlišit. Jelikož je z tohoto důvodu porovnávání snímače 

s ostatními složité, nebyly vytvořeny žádné grafy měřené vzdálenosti pro různé 

překážky, při různých úhlech. Namísto toho jsou v tabulce 6 uvedeny maximální 

měřitelné hodnoty pro tento senzor, a určitou překážku. 

 
Tabulka 6: Maximální měřitelné hodnoty pro materiály 

Materiál Maximální vzdálenost 

[cm] 

Minimální úhel 

[°] 

Bílá stěna 120 20 

Lakované dřevo 120 20 

Čiré sklo 100 85 

Zrcadlo 120 80 

 

Ačkoliv tyto výsledky stále nejsou nijak příznivé, ve skutečnosti je senzor 

schopen libovolnou překážku detekovat až do úhlu 75°. Jediný rozdíl je pak 

detekovaná vzdálenost, která se liší až o několik desítek procent pro průhledné a 

lesklé materiály. Jelikož ale detekovaná vzdálenost neodpovídá vzdálenosti skla od 

stěny, lze předpokládat že tento rozdíl je způsoben fázovým posunem světla při 

průchodu mezi rozhraními, či jeho odrazem. 

3.4 Poznámky k měření 

Veškerá měření byla prováděna proti čistě bílé stěně (nátěr PRIMALEX Polar) o 

délce 4m. Měřící přípravek byl umístěn ve středu měřeného materiálu, a čelo 

základny měřícího přípravku přitisknuto přímo k materiálu. Měřený materiál byl 

vždy umístěn uprostřed této stěny, ve vzdálenosti 30 cm od ní, a upevněn v montáži 

z nenalakovaného bukového dřeva, o výšce 20cm (přesahuje hranu materiálu o 

4mm směrem dovnitř, a 26mm ven). 

 Rozměry materiálů:  Sklo čiré   84x45cm 

    Zrcadlo   140x60cm 

    Lakované dřevo (deska) 180x120cm 

    Stěna bílá   400x150cm 

 Veškerá data z měření (jednotlivé hodnoty, soubory hodnot a jejich četnosti) 

jsou uvedena v příloze 1: Namerena_data. 
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3.5 Výsledky srovnání 

Vzhledem k obtížné porovnatelnosti dat není jednoduché na první pohled srovnat 

jednotlivé senzory. Jakmile se však podíváte na rozdíly hodnot měřených pro 

jednotlivé materiály a úhly, začne se vše jevit o něco jasněji. 

 V průběhu měření bylo zjištěno, že infračervené snímače SHARP jsou 

prakticky nepoužitelné pro materiály průhledné, či s velkou odrazivostí povrchu. 

Jinak ale podávaly výsledky vcelku dobré. Snímač ST VL53L0X však dokázal 

detekovat za určitých podmínek i tyto materiály, a tak se ukázal z tohoto hlediska 

jako výhodnější. Tato jeho vlastnost je částečně dána jeho mnohem širším úhlem 

vyzařování, a částečně i samotným principem snímače. 
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4 ROZMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ SENZORŮ 

4.1 Google Sketchup 

Pro realizaci návrhu rozmístění senzorického systému byl použit především 

program Sketchup od společnosti Google. Jedná se o software pro 3D modelování, 

který zároveň umožňuje přidat pohledy modelů na stránky, tzn., že můžeme „obrátit“ 

model na sadu výkresů (vytvořit 2D dokumenty), přidat pohledy, kóty, popisky nebo 

nastavit váhy čáry. 

Pro ulehčení práce existuje i 3D Warehouse, kde lze nalézt již vytvořené, a 

bezplatné 3D modely, které tak jsou dostupné komukoliv pro ulehčení práce. 

4.2 Modely rozmístění 

Díky použití 3D modelovacího softwaru bylo možné velice přesně určit 

konečné rozmístění snímačů v prostoru. Účelem bylo především zlepšit pokrytí 

těsného okolí robotu, ale také snížit počet senzorů na minimum, z důvodu udržení 

ceny v reálných mezích. 

V programu Sketchup proto byly nejdříve vytvořen částečně zjednodušený 

model celého robotu Hermes, který však dodržuje skutečné rozměry a rozmístění 

jednotlivých částí. Jedinými součástmi, které v modelu nejsou realizovány je 

laserový skener Velodyne HDL32, a bezdrátový komunikační modul. Jelikož jsou oba 

umístěny na horní plošině robotu, nesmí do této oblasti senzory vůbec zasahovat, a 

proto se nejedná o problém. Tento model je obsahem přílohy 2:Hermes_model. 

Dalším krokem bylo vytvoření modelů jednotlivých snímačů, ale především 

jejich vyzařovacích úhlů. Vše bylo nakonec realizováno pomocí zjednodušeného 

modelu samotného snímače, a k němu připojeného kuželu, znázorňujícího 

vyzařovací paprsek snímače v prostoru. Takto mohlo být docíleno ideální představy 

o skutečném pokrytí robotu při různém umístění a náklonu snímačů. Modely 

snímačů byly vytvořeny pouze dva, a to především proto, že infračervené senzory 

SHARP se vyznačují velice podobnými vyzařovacími charakteristikami. 

Dalším úkolem bylo najít ideální pokrytí okolí, což nejlépe znázorňuje pohled 

shora. Z toho důvodu byly veškeré snímače umístěny do nulové výšky vzhledem 

k umístění robotu v prostoru. Pro oba modely bylo vyzkoušeno velké množství 

kombinací rozmístění snímačů, avšak jako znatelně nejvýhodnější se ukázalo 

rozmístění s křížícími-se kužely vyzařování. Již ve chvíli realizace modelu však bylo 

jasné, že snímače VL53L0X od ST microelectronics budou, co se týče počtu snímačů, 

značně výhodnější volbou. Rozdíl mezi potřebnými počty snímačů je znázorněn na 

Obr. 15. 
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Obr. 15: Rozdílné rozložení pro senzory SHARP (vlevo) a ST (vpravo) 

 

Z Obr. 15 je jasně patrné, že rozdíl potřebného počtu snímačů je velký, a i tak 

je se snímači SHARP dosaženo značně menšího pokrytí okolí. Ačkoliv bylo dosaženo 

neexistence slepých míst v pokrytí okolí robotu (při předpokládaném přechodu 

překážky přes určitou hranici), stále je celý prostor pokryt méně. Rozdíl mezi 

skutečným pokrytím okolí robotu je však mnohem více znát, jakmile je tento 

zjednodušený model zobrazen ve 3D.  Nyní je vidět skutečná snímaná plocha, a 

rozdíl je opravdu obrovský. I když se v obou případech senzorů jedná pouze o 

informační model vyzařování, skutečný rozdíl mezi těmito snímači bude stále velký. 

 

 
Obr. 16: Rozdíl snímané oblasti jednotlivých senzorů ve 3D pohedu 

 

I když je ve vzdálenějším okolí robotu několik slepých míst, bylo s tímto 

rozložením dosaženo minimalizace slepých míst v těsném okolí robotu, což je 

zadáním této práce. Natočením senzorů lze tedy dosáhnout mnohem lepšího pokrytí 
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okolí, ale za cenu zvětšení slepých míst celého systému. Jediným řešením by tedy 

mohlo být zvýšení počtu snímačů, kdy však také bude úměrně tomu cena. Na 

obrázku Obr. 17 je vidět pokrytí celého okolí při použití 4 dalších senzorů VL53L0X, 

a to bez zvětšení slepých míst v okolí kol robotu. 

 

 
Obr. 17: Snímaná oblast při použití 14 senzorů VL53L0X 

 

3D modely robotu i s rozloženími snímačů jsou přiloženy k práci jako příloha 

3:Robot_snimace_GP2Y0A60SZLF, 4:Robot_snimace_VL53L0X a 

5:Robot_snimace_VL53L0X_full_cover. 

4.3 Montáž snímačů 

Stejně jako rozložení senzorů, byla i jejich montáž navrhována v modelovacím 

softwaru Sketchup, který umožňuje i export navržených součástí do formátu 

použitelného pro 3D tisk prototypu. 

Nejdříve bylo nutné vytvořit kryt snímačů VL53L0X, který by chránil snímač 

bez omezení jeho funkčnosti, a zároveň by bylo možné jej použít pro vícero různých 

aplikací. Původní návrh krytu byl vytvořen pro výukový kit VL53L0X Satellite board 

od výrobce snímače ST microelectronics. Tyto snímače však byly nevhodné, a to 

především kvůli své velikosti a ceně. Proto byly vyměněny za podstatně levnější a 

menší variantu stejného snímače – kit od firmy Pololu. 

Kryt byl tedy navrhován na tuto destičku, ke které ještě bylo nutné připojit 

konektor pro kabely. Z nabídky výrobců byl vybrán konektor se zámkem PSH02, 

který je pro daný snímač vhodný, a zároveň zabraňuje nechtěnému odpojení kabelu 

od snímače. Výhodou této destičky jsou také dva montážní otvory pro šrouby M2, 

díky kterým nebylo nutné vymýšlet složité umístění destičky (které by bylo ještě 

složitější, díky množství a umístění SMD součástek na destičce). 
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Obr. 18: 3D model krytu snímače POLOLU VL53L0X 

 

Kryt snímače je navržen jako dvoudílná, šrouby spojená, v průřezu čtvercová 

krabička, s vývodem konektoru na spodní straně a okýnkem pro senzor na straně 

horní.  Velkou výhodou tohoto provedení je především možnost umístění snímače 

do stejného místa ve čtyřech různých směrech. Dalším úkolem bylo zajistit senzoru 

určitou volnost pohybu, pro případ nedokonalého umístění, a tedy i nechtěné 

detekce části robotu. Toto je realizováno uchycením snímače na otočné ose, která je 

uložena kolmo na osu vyzařovaného světelného paprsku. Zároveň tak může být 

zajištěn ideální úhel snímače pro kolmé překážky (většina překážek se kterými 

přijde robot do styku). Skutečné provedení je pomocí pojistné matky M3, která je 

velice těsně umístěna uvnitř krabičky senzoru, a kolmo ke které vede díra velikosti 

3x3mm pro přivedení šroubu.  

 

 
Obr. 19: Senzor POLOLU VL53L0X uzavřený v montážním krytu 
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Toto provedení krytu zajišťuje dostatečnou variabilitu použití snímače pro 

různé aplikace, kdy stačí pouze realizovat montáž přímo na robot, a k ní následně 

senzor pomocí šroubu M3 připevnit. Krabička je uvnitř uspořádána tak, aby nebylo 

třeba nijak upravovat použitý snímač, či dokonce k němu připevněný konektor, 

takže v případě potřeby lze snímač vyjmout, odpájet použitý konektor, a snímač 

použít v jiné aplikaci. Celkové uspořádání krabičky pak dovoluje ji použít i 

k dotažení upevňovacího šroubu (toto je důvod její velikosti a mohutnosti 

konstrukce). 

 

 
Obr. 20: 3D model montáží pro senzory 

 

Montáže přímo na robot jsou realizovány jako jednoduché destičky s otvory, 

které byly umístěny přibližně v místech navržených při rozložení senzorů. Bylo 

využito již existujících montážních otvorů v robotu, a tak eliminována práce s jeho 

modifikací, a zároveň sníženo množství materiálu na použité montážní prvky. Jediné 

snímače, jejichž uchycení tímto způsobem nebylo možné, jsou snímače čelní, pro 

které bylo navrženo uchycení na tyče zpevňující podvozek. Při obalení těchto tyčí 

nesmekavým materiálem (elektrikářská páska) je tedy senzor upevněn dostatečně 

pevně, a samovolně se nepohybuje ani při rychlém pohybu robotu. Toto upevnění je 

vlastně pouze prototypem, ale jedná se o plně funkční verzi, která umožňuje 

natáčení senzorů okolo jejich svislé osy v rozsahu minimálně ±45˚. Díky tomu lze 

upravit protikolizní zóny podle potřeby přímo na robotu, a není třeba systém 

předělávat. Modely krabiček na senzor a montáží jsou k práci přidány jako přílohy 

6:Sensor_cover a 7:Montaze. 

Na obrázku 21 je možné vidět skutečné uchycení jednoho z bočních snímačů. 

Tato montáž pevně drží snímač i s pouzdrem na svém místě, a přitom dovoluje 

nastavení jeho úhlu vzhledem k robotu. 
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Obr. 21: Detail boční montáže senzoru 

 

 Obr. 22 ukazuje montáž jednoho z předních senzorů. Tyto senzory slouží 

k zabránění kolizi s koly robotu, především při pohybu vpřed. 

 

 
Obr. 22: Detail přední montáže senzoru 
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Obr. 23 ukazuje uchycení čelního senzoru robotu. Tyto senzory jsou umístěny 

uprostřed rámu, mezi motory, z důvodu pokrytí největších slepých míst robotu. 

Montáž dovoluje určité natočení senzoru, které může být využito při použití více 

čelních senzorů najednou. Obr. 24 pak ukazuje celkové rozmístění senzorů. 

 

 
Obr. 23: Detail čelní montáže senzoru 

 

 
Obr. 24: Celkový pohled na namontované snímače 
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Obrázky Obr. 25 a Obr. 26 ukazují podobu rozmístění všech senzorů robotu. Na 

prvním jsou vidět dva boční senzory, pokrývající boky robotu, a na druhém potom 

snímače čelní, které hlídají přední a zadní stranu. 

 

 
Obr. 25: Pohled na snímače namontované z boku 

 

 
Obr. 26: Pohled na snímače namontované vepředu 
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5 PROTIKOLIZNÍ SYSTÉM 

Po dokončení návrhu rozmístění a montáže snímačů bylo třeba navrhnout ještě 

jejich řídící systém. Jeho úlohou je vyčítat data ze senzorů, a získaná data odesílat do 

řídící jednotky robotu. Jelikož při použití jediného mikrokontroléru by bylo nutné 

použít nějaký typ s mnoha vývody, a také neúměrně dlouhé kabely sběrnice I2C, bylo 

rozhodnuto použít systém distribuovaný. 

5.1 Výběr vhodného mikrokontroléru 

Pro výběr mikrokontroléru použitelného v této aplikaci bylo stanoveno několik 

základních kritérií. Vzhledem k určení se jednalo především o nízkou cenu, menší 

počet vývodů a dostatečnou odolnost. Z technických parametrů pak byla důležitá 

především hardwarová podpora sériového rozhraní (z důvodu komunikace s řídící 

jednotkou), a rozhraní I2C (které využívá senzor VL53L0X), ale také pracovní napětí 

5V. Výběr byl dále z důvodu zkušeností omezen na výrobce ATMEL, který ale nabízí 

dostatečný počet různých modelů a jejich verzí. Po vyloučení všech nevhodných 

zbyly tyto možnosti (a různé jejich variace): 

 
Tabulka 7: Srovnání různých použitelných mikrokontrolérů 

Model Flash [kB] EEPROM [B] SRAM [kB] Pin count [-] 

ATmega168 16 512 1 32 

ATmega328 32 1024 2 32 

ATmega48 4 256 0,5 32 

ATmega8 8 512 1 32 

ATmega88 8 512 1 32 

ATtiny1634 16 256 1 20 

ATtiny167 16 512 0,5 20 

ATtiny2313 2 128 0,12 20 

ATtiny417 4 128 0,25 24 

ATtiny4313 4 256 0,25 20 

ATtiny441 4 256 0,25 14 

ATtiny814 8 128 0,5 14 

ATtiny816 8 128 0,5 20 

ATtiny817 8 128 0,5 24 

ATtiny828 8 256 0,5 32 

ATtiny841 8 512 0,25 14 

ATtiny87 8 512 0,5 20 
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 Výběr z těchto mikrokontrolérů bylo třeba dále zúžit, a tak bylo postupováno 

podle požadovaných parametrů – nejdříve podle ceny omezen výběr na menší 

mikrokontroléry řady ATtiny. Nové řady TINY mají i některé vlastnosti z řady 

MEGA, proto dovolují použití některých pokročilejších funkcí, a nabízejí i vyšší 

výpočetní výkon. Po pročtení datasheetů byl výběr omezen na řadu 8XX, která se 

ukázala jako nejvhodnější pro danou aplikaci. O něco lepší by byla ještě řada 16XX, 

ta ale v současnosti není zatím dostupná, a je plánována až na druhou polovinu roku 

2017. Poslední výběr byl proveden podle počtu pinů, kdy byly třeba mnimálně 3 

piny pro RS-485, 2 piny na I2C, a alespoň 2 další piny pro připojení každého senzoru 

od ST. Mikrokontrolér ATtiny 814 vyhovoval všem požadavkům, a s dostatečným (a 

dostatečně malým) počtem GPIO byl pro připojení senzorů VL53L0X vyhodnocen 

jako nejvhodnější. 

 

 
Obr. 27: Mikrokontroléry ATtiny814 a ATmega88PA [12], [13]  

 

 Mikrokontroléry tedy byly objednány, ale bohužel je řada ATtiny8XX 

dlouhodobě nedostupná, a tak bylo nutné na ně čekat. Z neuvedených důvodů byl 

termín jejich dodání několikrát posunut, a tak musel být řídící systém navrhnut pro 

jiný, dostupnější mikrokontrolér. Vzhledem k požadavkům se jako nejlepší jevily 

ATmega8 a ATmega88. Z důvodu většího počtu PWM I/O (a tedy i případné 

možnosti rozšíření měřícího systému o ultrazvukové senzory) byl nakonec vybrán 

dražší ATmega88, přesněji v danou chvíli dostupný ATmega88PA-PU s pouzdrem 

DIP28. 
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5.2 Periferie pro mikrokontrolér 

 Po výběru mikrokontroléru bylo třeba vyřešit také komunikaci s řídící 

jednotkou. Jako nejvhodnější se jevila sběrnice RS-485, která je dostatečně odolná 

proti rušení z okolí, ale bohužel ji žádný z vhodných mikrokontrolérů nepodporuje 

bez modifikace. Z tohoto důvodu bylo třeba nalézt vhodný jednokanálový 

transceiver ze sériového rozhraní mikrokontrolérů na diferenciální sběrnici RS-485. 

Vzhledem k nedostatku času byl vybrán dostupný typ Texas Instruments 

SN75176B. Tento typ by měl mít dostatečně dobré vlastnosti pro použití v daném 

systému, protože odpovídá standardům ANSI TIA/EIA-422-B i TIA/EIA-485-A.  

Jeho největší výhodou je ale možnost zaměnitelnosti s podobným 

transceiverem Texas Instruments SN75LBC176, který je určený již čistě pro 

vysokorychlostní RS-485 aplikace. Oba transceivery by měly být dostatečně odolné 

pro použití v mobilní robotice, a při navrhovaných rychlostech sběrnic by neměl být 

problém s implementací komunikace. 

 

 
Obr. 28: Obousměrný transceiver TI SN75176BP v pouzdru DIP8 [14] 

 

 Mikrokontrolér je také doplněn o možnost manuálního resetu pomocí 

jednoduchého tlačítka. Tlačítko je spojeno se zemí, a přes RC článek také na RESET 

pin mikrokontroléru. Použitím této konfigurace lze ve spojení s 10kΩ pullup 

rezistorem zabránit nechtěnému resetu mikrokontroléru, a zároveň zajistit správný 

reset, když je požadován. 

 Vzhledem k použití bylo vhodné také namontovat nějaké programovací 

rozhraní. Proto je mikrokontrolér doplněn o připojení k programovacímu rozhraní 

SPI pomocí konektoru pro ploché kabely 2x5pin standardu KANDA. Komunikace se 

senzory je realizována pomocí sedmipinových konektorů se zámkem PSH02-07 

(stejný typ použit na senzorech). 

 Veškeré periferie byly následně již pouze doplněny o filtrační kondenzátory 

v blízkosti jejich napájení, a jedním velkým 1200μF vyvažovacím kondenzátorem 

poblíž přívodu elektrické energie. Dalším úkolem tedy bylo pouze navrhnout desku 

plošného spoje pro tento systém. 
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5.3 Program EAGLE 

Pro návrh DPS bylo využito volně dostupného programu Eagle 8.2.0, který ve free 

verzi poskytuje dostatečné funkce ke konstrukci požadované desky. 

 Jedná se o software sloužící jako editor plošných spojů. Easily Applicable 

Graphical Layout Editor je nástroj pro návrh desek plošných spojů, např. DPS či PCB. 

Z jednoho uživatelského rozhraní můžeme ovládat hned tři hlavní moduly: 

 Editor schémat 

 Editor spojů 

 Autorouter 

 Mezi jeho základní vlastnosti patří dostupnost pro systémy Windows, MAC a 

Linux. Dále dopředná a zpětná anotace v reálném čase, žádná hardwarová ochrana 

programu, vícenásobná okna pro desku, schéma a knihovnu, nebo nápověda orientovaná 

podle obsahu. 

 

5.4 Návrh DPS 

Pro návrh DPS a jeho názornost již ve stadiu návrhu schématu byla nejdříve 

vytvořena nová knihovna součástek. První součástkou v knihovně je plánovaný 

mikrokontrolér ATtiny814, a druhou potom použitý ATmega88PA-PU. 

 

 
Obr. 29: Elektrické schéma pro návrh DPS v systému EAGLE 
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Při návrhu samotného plošného spoje bylo postupováno podle několika 

kritérií. Prvním z nich byla co nejmenší délka komunikační sběrnice I2C, druhým 

možnost připojení interrupt signal pinů senzorů k externím interrupt pinům 

mikrokontroléru, a třetím umístění VCC a GND vodičů mezi vodiče sběrnice I2C 

(dáno doporučením pro použití sběrnice I2C na větší vzdálenosti. 

 Vzhledem k problematickému pájení součástek byla DPS navrhována jako 

jednostranná, což však přineslo určitá omezení. Prvním bylo vedení signálů VCC a 

GND, které se stalo vcelku problematickým, a druhým bylo propojení všech pinů 

kontroléru s vývody senzorů. Celý návrh byl nakonec podřízen požadavkům na 

méně odolnou sběrnici I2C, a až podle použitelného umístění bylo navrhováno 

rozmístění ostatních součástek. 

 Vzhledem k problematickému vedení signálu GND bylo také třeba využít 

vzájemně propojených vývodů spínače RESET, pro jeho přivedení ke všem 

součástkám. Konečná podoba návrhu DPS je přiložena k práci jako příloha 

8:DPS_ATmega88. 

 

 
Obr. 30: Navržená DPS pro mikrokontrolér bezpečnostního systému 

 

Vzhledem k možným problémům při osazování desky přímo integrovanými 

obvody byly při realzaci použity navíc ještě patice pro obvody DIP28 a DIP8, které 

podstatně zjednodušují realizaci celé desky. 
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Obr. 31: Hotová DPS i s integrovanými obvody 

 

Na Obr. 32 je znázorněno umístění DPS mikrokontroléru, a také jeho 

připojení k jednotlivým snímačům pro potřeby prvních praktických testů 

bezpečnostního protikolizního systému. 

 

 
Obr. 32: Uchycení DPS pro potřeby praktických testů 
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5.5 Programování mikrokontrolérů 

Pro programování použitých mikrokontrolérů byl zvolen software Atmel Studio 7.0, 

v kombinaci s programátorem AVR ISPmkII V3 ECO. 

5.5.1 Atmel studio 7.0 

Jedná se o aktualizaci původního programovacího softwaru AVR Studio [45], kterou 

byl vylepšen vzhled integrovaného vývojového prostředí (IDE), i výkon nezbytně 

nutný pro práci s velkými projekty.  

Dále obsahuje upravenou úvodní stránku, která umožňuje lepší orientaci 

v informacích a zařízeních, které se právě používají k vytváření návrhů, a došlo i ke 

zlepšení systému nápovědy (který nyní podporuje on-line i off-line přístup). 

Atmel Studio 7 umožňuje (jako jedno z mála) importovat projekty vytvořené 

v programovacím systému Arduino IDE jako projekt C ++ pro doladění projektu. 

5.5.2 AVR ISPmkII V3 ECO 

Jedná se o programátor, využívaný k upgradu polí mikroprocesorů Atmel s 8 bitovými 

AVR s rozhraním ISP nebo PDI. Podporuje pojistky a programování blokovacích bitů a 

cílové napětí od 1,6 V do 5,5 V. Je zde nastavitelná rychlost programování ISP (kmitočet 

SCK 50 Hz až 8 MHz), nevyžaduje externí napájení, je napájen z USB (kompatibilní 

s rozhraním USB 2.0), má funkci ochrany proti zkratu a ochranu cílového rozhraní. 

 

 
Obr. 33: USB programátor AVR ISP mkII V3 ECO [15] 
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5.6 Kód v mikrokontrolerech 

V mikrokontrolérech je nahraný kód, který realizuje komunikaci senzorů s řídící 

jednotkou. Jedná se o interrupt-based ovládání jednotlivých senzorů, kdy 

mikrokontrolér využívá vlastností HW a SW interruptu, v případě obdržení dat přes 

sériovou linku (pracuje tedy v režimu slave). 

V první části kódu (prováděné ihned po připojení napájení a resetu) 

proběhne nastavení vstupů a výstupů mikrokontroléru na hodnoty bezpečné pro 

veškeré jeho periferie. Především jsou pak vypnuty snímače VL53L0X, a transceiver 

sériové linky je nastaven do režimu naslouchání. 

V další části proběhne nastavení potřebné komunikace, kdy jsou aktivovány 

sériová linka, a sběrnice I2C. Nastavením jejich parametrů je následně zajištěna 

funkčnost celého systému. Nastavení se týká především sériové linky, která je 

převedena do 9-bitového formátu dat pro multipoint adresování na sériové sběrnici. 

Po nastavení všeho potřebného jsou povoleny systémové interrupty, a 

mikrokontrolér začne provádět nekonečnou smyčku bez operace. V současnosti se 

jedná pouze o toto, ale plánovaná je úprava pro převedení mikrokontroléru do stavu 

hibernace (z důvodu šetření energie), či jiné využití mikrokontroléru v této smyčce. 

Ve chvíli přijetí adresového rámce přes sériovou linku je vyvolán interrupt, a rámec 

je porovnán s adresou mikrokontroléru. V případě shody přechází mikrokontrolér 

do stavu naslouchání, v opačném případě zprávu ignoruje, a vrací se do nekonečné 

smyčky.  

V případě přijetí chybného rámce přepíná systém do režimu vysílání, a odesílá 

zprávu o chybě. Pokud se jedná o rámec se správnými daty, je provedena 

požadovaná akce, podle komunikačního protokolu. V současnosti se jedná pouze o 

zahájení měření na požadovaných senzorech, kdy je jeden po druhém adresován, a 

následně z něj i vyčítány data. 

Po vyčtení požadovaných dat přechází mikrokontrolér do stavu vysílání, a 

začíná vysílat adresu řídícího zařízení, kterou následují požadovaná data. Ve chvíli 

odeslání dat mikrokontrolér znovu přechází do stavu naslouchání, a následně do 

nekonečné smyčky. 

V současném stavu je kód sice částečně funkční, ale rozhodně se nejedná o 

spolehlivou komunikaci. Toto je částečně dáno vlastnostmi sběrnice I2C, ale také 

chybami v kódu samotném. 

Kód je rozdělen do několika souborů, kdy je v hlavním zdrojovém souboru 

main umístěna pouze nekonečná smyčka, a volání funkcí pro nastavení I/O a 

komunikace. Dalšími jsou zdrojové a hlavičkové soubory pro: Nastavení 

mikrokontroléru, Nastavení a realizaci komunikace, a také komunikaci se senzorem 

VL53L0X. 
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Knihovna pro práci se senzorem VL53L0X je založena na dodávaném 

aplikačním rozhraní, a na volně dostupných knihovnách pro Arduino IDE – 

VL53L0X. 

Použitý zdrojový kód je přiložen jako příloha 9:Safety_system. 

5.7 Praktické testy 

Vzhledem k nedostatku času bylo možné pouze vyzkoušet základní komunikaci 

celého systému. Podle prvotních údajů veškeré periferie pracují správně, i když 

zatím pouze na nižších komunikačních rychlostech. Následovat budou testy celého 

systému v normálním provozu, které bohužel nezbyl čas udělat, a tak zatím není 

mnoho informací. 

 Podle prvotních údajů však senzory vykazují vlastnosti (a data) shodné 

s daty v průběhu testování senzorů. 

 

 
Obr. 34: Propojení senzorů a desky v průběhu prvního testování 

 

Na obrázcích 34, 35 a 36 lze vidět praktickou realizaci zapojení 

protikolizního systému. Obr. 34 ukazuje umístění desky při prvním testování, a její 

propojení se senzory, a obrázky Obr. 35 a Obr. 36 zobrazují připojení jednotlivých 

snímačů přes ploché kabely. 
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Obr. 35: Připojení předního snímače pro testování 

 

 

 
Obr. 36: Připojení bočního snímače pro testování 
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ZÁVĚR 

Zadáním práce bylo vytvořit protikolizní sytém pro mobilní roboty. V první části 

práce byly uvedeny teoretické předpoklady pro výběr snímačů, dle kterých byl 

následně vybrán a otestován nejvhodnější typ snímače. Pro tento snímač byl 

následně navržen kompletní montážní a řídící systém, použitelný pro různé aplikace 

na mobilních robotech. Tento systém by měl být dostatečně variabilním a zároveň 

spolehlivým, aby se dalo zadání považovat za úspěšně splněné. Podle prvních testů 

to vypadá, že systém pracuje správně, avšak bude třeba ještě důkladnější testování. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT - Vysoké učení technické v Brně 

TOF – Time of Fligh 

IR – Infračervené záření 

PSD – Position Sensitive Detector 

UZ – Ultrazvuk 

GPS – Global Position Systém 

DC – Stejnosměrný proud 

CEITEC – Středoevropský technologický institut Brno 

USB – Universal Serial Bus 

PC – Personal Computer 

RAM – Random-access memory 

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

GPIO - General-purpose input/output 

PWM - Pulse Width Modulation 

USART - Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter 

ADC – Analog-to-digital converter 

UART – Univerzální asynchronní přijímač 

ICSP - In-Circuit Serial Programming 

IDE -  Integrated Development Environment 

SMD - surface mount device 

I2C - Inter-Integrated Circuit 

RC – resistor capacitor 

DSP – deska plošných spojů 

VCC - Vintage Coiled Cable 

GND – GrouND (uzemění) 

C ++ - programovací jazyk 
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