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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, 

který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se za-

bývá systémovou integrací jednotlivých dílčích řešení celého robotického fotbalu pomocí 

modulárního designu a tvorbou uživatelského rozhraní včetně vizualizace polohy míčku 

a hráčů na obrazovce. Součástí práce je i tvorba počítačové dynamické simulace pro tes-

tování herní strategie. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor’s thesis is to improve the current solution of a robotic table 

football, which arose as a part of students’ theses at the B&R Automation company. The 

paper focuses on a system integration of particular solutions of the whole robotic football 

project, using a modular design approach, and the creation of a user interface, including 

a visualisation of the ball’s and players’ position on the screen. The paper also includes a 

creation of a dynamic computer simulation to test the game strategy. 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického 

stolního fotbalu společnosti B&R Automation, pod jejíž záštitou celá práce vzniká. Celý 

projekt slouží převážně jako propagace firmy a také Vysokého učení technického v Brně. 

Úvod práce pokrývá představení firmy B&R Automation a jejích produktů, násle-

duje přehled řešení Robotického stolního fotbalu (dále jen RSF) jiných pracovišť s de-

tailním popisem stávajícího řešení firmy B&R. Další část stručně shrnuje různé přístupy 

k vývoji softwaru. 

V praktické části je řešen návrh komunikačního rozhraní mezi všemi dílčími mo-

duly RSF, jeho implementace a tvorba hlavní logiky řízení celého stroje. Dále je vytvořen 

modul dynamické simulace hry, který nalezne využití hlavně při tvorbě herní strategie, 

která je předmětem jednoho z paralelních projektů, které budou zmíněny později. V ne-

poslední řadě je vytvořeno nové HMI (Human-machine interface) – aplikace s vizualizací 

polohy herních os a míčku na obrazovce v reálném čase, pohodlným ovládáním a nasta-

vením systému a dalšími funkcemi. 
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2 B&R AUTOMATION 

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

pány Rewinem Berneckerem a Josefem Rainerem v Rakouském městě Eggelsberg. Firma 

se specializuje v oblasti automatizace výrobních procesů v průmyslu a nabízí velkou 

škálu vlastních řešení včetně softwarových i hardwarových modulů. Na český trh se firma 

dostala v roce 1997 s první pobočkou v Brně, ke které posléze přibyla i pobočka Pražská. 

Firma zaměstnává více než 3000 lidí ve více než 200 pobočkách na celém světě a 

její motto zní „Perfection in automation“ (dokonalost v automatizaci). [1] 

 

Obr 1: Sídlo společnosti B&R v rakouském Eggelsbergu a logo [1] 

Na světlo světa automatizace vstoupila firma již roku 1980 se svým prvním pro-

gramovatelným logickým ovladačem (PLC) Unicontrol a čítačem Unicount. K dalším 

průlomům patří pokrok v řízení pohonů, CNC (Computer Numerical Control), a průmys-

lový počítač IPC2000. V roce 1997 přišla firma s vlastním vývojovým prostředím Auto-

mation Studio (AS), které unifikuje všechny vývojové fáze projektu. Kolem roku 2000 

se společnost podílela na vývoji komunikačního protokolu pro práci v reálném čase 

Ethernet POWERLINK, který je využíván ve většině jejích produktů. 
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Obr 2: Portfolio společnosti B&R [1] 

Dalším pokrokovou technologií je systém X20, který představuje modulární de-

sign vstupních a výstupních (I/O) modulů; speciální servozesilovač ACOPOS s integro-

vaným inteligentním řízením pohybu nebo nový typ vizualizace pomocí webové aplikace 

mappView. Tyto systémy budou dále rozebrány v následujících podkapitolách. [1] 

Roku 2017 proběhlo odkoupení společnosti B&R od jejích zakladatelů skupinou 

ABB Group. Díky tomuto spojení se rozšířila nabídka sortimentu, který se navzájem do-

plňuje, a má dojít k efektivnějšímu vývoji nových technologií. [2] 

 

2.1 Řídicí prostředky B&R Automation 

Portfolio B&R obsahuje všechny potřebné komponenty pro kompletní řešení v oblastí 

automatizace průmyslu. Od výpočetní techniky, přes pokročilý systém vstupů a výstupů, 

řízení pohybu až po vlastní komunikační protokol spojující tyto komponenty. Všechny 

tyto produkty jsou mezi sebou 100% kompatibilní a jednoduše konfigurovatelné ve vý-

vojovém prostředí Automation Studio. Dále budou blíže rozebrány jednotlivé kompo-

nenty. 

2.1.1 Ethernet POWERLINK 

Komunikační protokol Ethernet Powerlink (dále jen PLK), vyvinutý společností B&R 

roku 2001, je standard založený na již existující technologii Ethernet. Díky tomu není 

nutné nijak modifikovat existující hardware a PLK se tak dá provozovat v již existující 

místní síti. 

Síť PLK je založená na Master/Slave komunikaci, kdy jedno zařízení, v případě 

PLK označováno jako Managing Node (MN), zajišťuje řízení komunikace s ostatními 

periferiemi – Controlled Nodes (CN) – kterých může být až 240. 
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Klíčová vlastnost PLK je jeho realtimová povaha; komunikace pomocí něj pro-

bíhá v časově deterministických cyklech, které lze synchronizovat s cyklem běhu řídicího 

programu. Nejkratší nastavitelná perioda cyklů je 200 μs a maximální rychlost přenosu 

je 1 GB/s, nicméně ne všechny komponenty se dokáží s těmito parametry vypořádat. 

Cyklus PLK probíhá ve dvou fázích: V tzv. isochronní fázi je obsloužena komunikace se 

všemi CN v reálném čase a ve zbytku cyklu se vykoná časově náročnější asynchronní 

komunikace, jako je například přenos většího množství dat. [3, 4] 

 

 

Obr 3: Schéma cyklů PLK [3] 

2.1.2 I/O Moduly 

Nejpoužívanějším a nejuniverzálnějším I/O systémem je vysoce modulární systém X20. 

Každý modul představuje jednotlivý „plátek“ (slice), který je složen ze třech odnímatel-

ných částí. Tento design zajišťuje velice kompaktní možnosti uložení a montáž vedle sebe 

na lištu, zároveň je velice jednoduché případný vadný modu nebo jeho část vyměnit. 
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Obr 4: Systém plátků X20 [5] 

 Modulů je několik druhů, jedním z nich je řídící systém, který obsahuje CPU, 

RAM a několik standardních komunikačních rozhraní. Další moduly zahrnují digitální a 

analogové vstupy a výstupy, moduly obstarávající napájení, různé měřicí zařízení nebo 

modul „safety“, obstarávající nouzové odstavení stroje nezávisle na řídicím programu. 

Vždy lze vybrat modul, který přesně funkcionalitou odpovídá žádaným parametrům. 

 Propojení jednotlivých modulů mezi sebou se provádí pomocí speciální sběrnice 

X2X, přičemž topologie rozložení komponent závisí čistě na koncovém uživateli. [6] 

2.1.3 Řízení pohybu 

Pro řízení pohonů vyvinula firma B&R vlastní servozesilovač ACOPOS (Advanced 

Coordinated Optimized POSitioning) s inteligentním řízením, jako je například genero-

vání náběžných křivek, nebo automatické nastavení výchozí pozice. O rychlé a přesné 

zpracování instrukcí se stará výkonný signálový procesor a samotné řízení zajišťuje na-

pěťový frekvenční měnič pomocí PWM (Pulse-width modulaiton). 

Pomocí ACOPOS lze řídit synchronní i asynchronní pohony a lze jej napojit jak 

na motory firmy B&R, tak na motory třetích stran.  

Komunikace s PLC probíhá standardně přes PLK s cyklem délky 400 μs. [7] 
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Obr 5: Zesilovač ACOPOS s běžně dodávaným BLDC motorem [7] 

2.1.4 Průmyslové počítače a PLC 

Průmyslové PC či PLC jsou klíčovou součástí každého automatizovaného systému. B&R 

jich nabízí celou řadu, od integrovaných PLC systémů X20 až po tzv. výkonnostní panely, 

které sestávají z počítače připevněného k zobrazovacímu panelu. 

Jelikož je kladen důraz na životnost a bezporuchovost systému, firma z počítačů 

eliminovala veškeré pohyblivé části jako větrák nebo pevný disk. Chlazení je řešeno pa-

sivně a data jsou ukládána na univerzální vyjímatelnou kartu Compact Flash, případně 

CFast. Počítače jsou vybaveny procesory značky Intel, od jednojádrového Celeronu až 

po čtyřjádrový Core i7. 

 

Obr 6: Průmyslové PC a výkonnostní panel [8] 

Každé průmyslové PC disponuje mimo jiné rozhraním PLK, Ethernet a USB a 

technologií AMT (Active Management Technology), díky které lze na dálku sledovat 

stav hardware i software. Jako operační systém (OS) slouží realtimový Automation Run-

time (AR). V případě vícejádrových průmyslových PC lze navíc nainstalovat operační 

systém Windows či Linux, který běží paralelně s AR na ostatních jádrech. Díky tomu lze 
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využít AR pro řízení systému a druhý OS používat pro komunikaci s uživatelem pomocí 

HMI panelu. [9] 

2.2 Automation studio 

Automation studio (dále jen AS) je integrované vývojové prostředí (IDE) pro vývoj všech 

částí projektu automatizace. Obsahuje nástroje pro hardwarovou i softwarovou konfigu-

raci, prostředí pro programování a mimo jiné i grafický editor prvků vizualizace. Veškeré 

nastavení, části kódu nebo hardwarovou topologii lze jednoduše přenášet mezi různými 

projekty, což výrazně urychluje jejich vývoj. 

 

Obr 7: Automation studio [10] 

Software lze programovat v jazycích průmyslové automatizace splňujících normu 

IEC 61131-3, což jsou například Struktorovaný text, Ladder diagram či Instruction list, 

ale také v ANSI C nebo objektově orientovaném ANSI C++. Logika celého projetu tak 

nemusí být psaná pouze v jednom jazyce, ale lze ji rozdělit do několika programů použí-

vajících nejvhodnější jazyk. 

Hlavní myšlenkou programování v AS je rozdělení programů do maximálně osmi 

tzv. taskových (cyklických) tříd (TC = task class). Programy v jedné taskové třídě jsou 

spouštěny za sebou ve zvoleném pořadí, TC s nejkratším časem periody mají prioritu nad 

pomalejšími. 

AS také obsahuje širokou škálu již hotových knihoven funkci, proměnných nebo 

tzv. funkčních bloků, které lze do projektu zahrnout a použít je v kterémkoliv z podporo-

vaných jazyků. 

Struktura projektu AS se skládá ze tří částí: Logical View, Configuration View a 

Physical View. Logical View obsahuje všechny zdrojové soubory programů, knihovny a 

prvky vizualizace včetně obrázků nebo souborů s překlady. Configuration View slouží 

k nastavení cyklických tříd procesoru, konfiguraci topologie hardware nebo HMI 
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aplikace. Pomocí Physical View lze na jednotlivé fyzické vstupy a výstupy I/O modulů 

mapovat systémové proměnné a měnit jejich chování. 

Poslední generace AS představuje nové mapp (Modular Application) kompo-

nenty, což jsou předpřipravené knihovny usnadňující vývoj nových aplikací. Lze je roz-

dělit do několika celků: mapp View pro vizualizaci, který bude podrobněji popsán níže, 

mapp Motion pro řízení pohonů nebo například mapp Safety pro implementaci bezpeč-

nostních technologií. [10, 11] 

2.2.1 mapp View 

Technologie pro tvorbu HMI s názvem mapp View je první řešení pomocí webové apli-

kace, pro jejíž tvorbu není nutné znát webové programovací jazyky. Tvorba aplikace se-

stává z návrhu jejích jednotlivých stránek pomocí vestavěného grafického editoru a pro 

konfiguraci a „programování“ stačí základní znalost značkovacího jazyka XML.  

 

Obr 8: Ilustrace mapp View [11] 

Díky tomu, že se jedná o webovou aplikaci, není její provoz vázán na konkrétní 

hardware či software, stačí aktivní připojení do sítě, kde se nachází dané zařízení a vizu-

alizaci lze sledovat i pomocí mobilního zařízení a to dokonce na více přístrojích současně. 

Toto řešení má bohužel jednu nevýhodu, kterou jsou velké nároky na procesor, 

kvůli čemuž může u složitější aplikace docházet ke zpožďování. Na druhou stranu na 

průběh řízení to vliv nemá, neboť aplikace běží pouze v době jeho nečinnosti. [11] 
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3 METODIKY VÝVOJE SOFTWARU  

Metodika vývoje softwaru je popis postupů a pravidel rozdělování práce do jednotlivých 

fází pro zlepšení vedení projektu. 

První formalizované rozhraní pro vývoj informačních systémů s názvem SDLC 

(Systém development life cycle, životní cyklus vývoje systému) bylo sestaveno roku 

1960. Jeho hlavní myšlenkou bylo usilovat o vývoj informačních systémů strukturova-

ným a metodologickým přístupem, což vyžadovalo, aby byly všechny jeho fáze prová-

děny za sebou jedna po druhé. Do dnešního dne byla vyvinuta řada metodik, které lze 

hromadně rozdělit do dvou hlavních směrů: metodiky rigorózní (těžké) a agilní (lehké). 

3.1 Rigorózní metodiky 

Tradiční rigorózní metodiky podrobně popisují jednotlivé procesy vývoje software a 

přesně definují posloupnost jeho fází. Kvůli požadavkům na vývoj v dnešní době popu-

larita rigorózních metodik upadá vzhledem k jejich těžkopádnosti a striktnímu harmono-

gramu fází. 

3.1.1 Vodopádový přístup 

Vodopádový model je typickým příkladem sekvenčního vývoje, na který je nahlíženo 

jako na tok fází shora dolů s jistým překryvem mezi nimi. Je kladen důraz na plánování, 

časový rozvrh, celkový rozpočet a implementaci celého systému najednou. 

 

Obr 9: Sled fází vodopádového přístupu 

Na začátku vývoje musí být přesně a detailně popsány všechny části a funkce žá-

daného projektu. Z podstaty věci tento přístup znemožňuje revizi jakékoliv předchozí 

fáze, ve chvíli, kdy je tato dokončena. 

3.1.2 Spirálový přístup 

Spirálový model v sobě kombinuje fáze vodopádového přístupu (shora dolů) a zpětné 

analýzy implementovaných funkcí (odspoda nahoru). Klíčovým prvkem je iterativní 
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postup skrz tytéž fáze v každém cyklu, mezi kterými probíhá vyhodnocení rizik a rozho-

dování o dalším vývoji. 

 

Obr 10: Spirálový přístup k vývoji SW 

Ve srovnání s vodopádovým modelem je zde možnost v jistém měřítku modifiko-

vat požadavky i během vývoje a blíže specifikovat detaily. 

3.2 Agilní metodiky 

V reakci na způsob vývoje SW v dnešní doby, kdy je nutné pružně a rychle reagovat na 

změny požadavků, se objevuje nový směr agilních metodik. Tyto metodiky se nesnaží 

potlačovat změny v zadání, ale naopak jich využívají, nespoléhají na detailní popis všech 

částí systému, ale postupně se přizpůsobují měnícím se nárokům. 

Pro agilní metodiky je typický iterativní vývoj s velmi krátkými cykly, tzv. 

„sprinty“. Nejprve se tvoří základní funkce a další cyklus je zahájen až po ověření zákaz-

níkem. Aktivní a průběžná komunikace se zákazníkem je také jedna z klíčových vlast-

ností agilních metodik. 

3.2.1 Feature Driven Development 

Proces FDD je založen na vyhodnocování vlastností na konci každé iterace. Vlast-

ností se rozumí jakýkoliv nový výsledek užitečný z pohledu zákazníka, který je měřitelný 

v rámci jednoho cyklu. Tyto vlastnosti musí být specifikovány na začátku vývoje, každé 

je přiřazena jistá priorita a je vytvořen časový plán jejich implementace.  

 

Obr 11: Schéma vývoje přístupem FDD 
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3.2.2 Test Driven Development 

Fáze testování je důležitým aspektem každého vývoje a většinou je prováděna až po rea-

lizaci určité funkce programu. Podle procesu TDD je právě na testování kladen největší 

důraz – před implementací jakékoliv nové části programu musí být nejprve vytvořen test 

pro její ověření. Poté, co test podle očekávání selže je napsán vlastní kód. Jakmile tento 

projde původním testem, následuje fáze refaktorizace (úprav a zjednodušení kódu). 

 

Obr 12: Schéma vývoje přístupem TDD 

 Při použití této metodiky zcela vypadává fáze hledání chyb, neboť tyto byly od-

haleny již při průchodu testovacím procesem. [12, 13, 14] 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ V OBLASTI ROBOTI-

ZACE STOLNÍHO FOTBALU 

Automatizací jedné strany stolního fotbalu se zabývala již celá řada univerzit a firem, ať 

už v rámci školních projektů, závěrečných prací, nebo za účelem výzkumu či prezentace 

výrobků firmy. Jeden z prvních pokusů byl proveden roku 2002 na Albert-Lufwigs-Uni-

versität. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější pokusy o řešení této problematiky a stručně 

popsána jednotlivá technologická řešení, které jsou pokaždé něčím unikátní. Na konci 

kapitoly bude detailněji popsán stav RSF který vznikl v rámci studentských závěrečných 

prací pod záštitou firmy B&R Automation. 

4.1 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

V roce 2002 byl na německé univerzitě ve Freiburgu vyvinut jeden z prvních RSF za 

účelem výzkumu umělé inteligence a robotiky. V roce 2005 bylo řešení přepracováno 

firmou Gauselman AG do komerční podoby. [15] 

 

 

Obr 13: Konstrukce RSF od firmy Gauselman AG [15] 

Jak je vidět z Obr 13, celá konstrukce je prostorově nenáročná. Rotace os je řešena 

servomotory upevněnými na konci tyče a lineární pohyb zajišťují motory umístěné ve 

spodní části, které jsou napojené na cívku s drátem připevněným k oběma koncům tyče. 

Nad herní plochou jsou umístěny infračervené LED, které snímá infračervená ka-

mera umístěná pod herní plochou. Díky tomu není výsledný obraz náchylný ke zkreslení 

od okolního osvětlení. Kamera zajišťuje jak snímání polohy míčku, tak i polohy a 
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natočení hráčů protivníka, což na jednu stranu redukuje množství potřebných senzorů, ale 

na druhu stranu prodlužuje dobu vyhodnocení obrazu na necelých 20 ms. [16] 

4.2 The University of Akron, Ohio 

Řešení RSF vyvinuté studenty na univerzitě Akron v Ohiu je zajímavé z hlediska detekce 

polohy míčku – je to doposud jediné řešení, které nepoužívá k detekci kameru. 

Snímání je řešené pomocí sítě dvojic infračervených LED a fototranzistorů, které 

jsou umístěny v podélném směru v počtu 117 a v příčném 68. Pokud se míček nachází 

v cestě infračerveného paprsku, dojde k poklesu proudu na odpovídajícím fototranzis-

toru, což detekuje řídicí program. 

 

Obr 14: Ilustrace zapojení sítě dvojic IR LED a fototranzistorů [17] 

Výhodou tohoto řešení je velice rychlá odezva; na druhou stranu je detekce přesné 

pozice míčku značně omezena počtem snímacích dvojic. 

Pohyb každé osy zajišťuje lineární a krokový motor, detekce polohy protihráče 

zde řešena není. [16, 17] 

4.3 Birmingham Young University 

Unikátní pojetí má i RSF studentů z Birminghamské univerzity. Cílem projektu bylo po-

stavit RSF řízený pomocí umělé inteligence. S každou odehranou hrou se program učí a 

po dostatečném množství cyklů údajně poráží i zkušené hráče.  

Samotná konstrukce není ničím zvláštní, kamera snímající polohu míčku je umís-

těna na parabolické konstrukci nad stolem a pohyb os je řízen dvěma rotačními motory, 

z nichž jeden zajišťuje lineární pohyb pomocí kuličkového šroubu. [18] 
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Obr 15: RSF studentů Birminghamské univerzity [19] 

4.4 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

Projekt studentů a profesorů švýcarské univerzity v Lausanne prošel dlouhým vývojem a 

v nynější době je to jeden z nejpokročilejších systému RSF. 

 

Obr 16: RSF univerzity v Lausanne [20] 

 Kamera je zde umístěna pod průhlednou herní plochou a dokáže zpracovávat ob-

raz s frekvencí přes 300 snímků za sekundu. Motory s přesností pod 1 mm mají velmi 

dobré dynamické vlastnosti a dosahují zrychlení až 9 g. 

 Snímání os protihráče je zde vyřešeno pomocí dvou senzorů vzdálenosti a speci-

álního šnekového nástavce na konci tyče. První senzor snímá pevnou vzdálenost od ná-

stavce, zatímco druhý měří vzdálenost k ploše šneku, která se s natočením osy relativně 

mění. Díky tomu lze přesně snímat polohu protihráče a předvídat jeho záměr. [21, 22] 
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4.5 Společnost Pilz GmbH & Co. KG 

Řešení RSF od firmy Pilz, která se zabývá průmyslovou automatizací bylo představeno 

roku 2015 na veletrhu ve městě Hannover. Jedná se o profesionálně pojaté zpracování 

zaměřené převážně na propagaci firmy a jejích výrobků, neboť veškeré technické vyba-

vení pochází přímo od společnosti Pilz. 

Je to první řešení, které implementuje bezpečnostní prvky v podobě optické brány, 

díky které dojde v případě průchodu cizího objektu k odstavení motorů, a nouzového tla-

čítka E–Stop. 

K detekci míčku slouží kamera umístěná pod poloprůhlednou herní plochou a po-

hyb os zajišťuje dvojice rotačních motorů. Lineární pohyb os je řešen pomocí kuličko-

vého šroubu. Samotná herní strategie ovšem v ničem nevyniká. [23] 

 

Obr 17: RSF společnosti Pilz [24] 

4.6 Robotický stolní fotbal vzniknuvší při společnosti B&R 

Robotický stolní fotbal firmy B&R je předmětem bakalářských a diplomových prací od 

roku 2016, kdy byla navržena jeho základní konstrukce. Minulý rok (2017) bylo imple-

mentováno první řešení rozpoznání polohy míčku pomocí kamery a základní herní stra-

tegie. V současném stavu je celý systém s jistými technickými nedostatky (které budou 

také předmětem práce) plně funkční a postrádá víceméně jen řádný software pro dokonalý 

chod. Následující podkapitoly pokryjí popis dílčích řešení jednotlivých prvků.  

4.6.1 Mechanická konstrukce 

Konstrukce sestává ze dvou hlavních částí: samotného profesionálního stolního fotbalu 

Garlando G-500 EVOLUTION certifikovaného normou ITSF (International Table Soc-

cer Federation) upraveného pro připevnění druhé odnímatelné části, která obsahuje veš-

keré součásti pro automatizaci strany protihráče. Tato konstrukce je tvořena pomocí stan-

dardních stavebnicových hliníkových profilů a stěny jsou opatřeny průhledným plexis-

klem. [25] 
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Obr 18: Schéma sestavy [25] 

4.6.2 Senzory a Aktuátory 

Pohyb každé z počítačem řízených os zajišťuje dvojice elektrických motorů. Rotační po-

hyb je řešen pomocí Servo motoru přímo od firmy B&R (8LVA23.B1030D100-0) a li-

neární pohyb motorem od firmy LinMot (P01-23x80). Všechny motory jsou řízeny ser-

vozesilovači ACOPOS Micro (typ 80VD100PD.C000-01 pro rotační a typ 

80VD100PD.C188-01 pro lineární motor). 

Každá z os hráčů ovládaných člověkem je na druhém konci opatřena diskem, je-

hož spodní čtvrtina je polepena reflexní páskou. Detekci pozice zajišťuje dvojice senzorů 

– optický (FADK 14/4470/S14/IO), který snímá vzdálenost disku a vrací ji ve formě na-

pětí, a reflexní (WL2S-2P3230/1/063572), který je umístěn tak, aby v případě, že figurky 

stojí v cestě míčku, mířil na výseč reflexní pásky. Tento senzor vrací pouze logickou 0 

a 1. [26] 

 

Obr 19: Detekce polohy protihráče [27] 

Výstup optických senzorů je zpracováván pomocí ADC (Analog-to-digital con-

verter) modulem X20AI2622, a výstup reflexních senzorů je zaveden do modulu 
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digitálních vstupů X20DI9373. Na tento modul je přiveden i výstup dvou optických bran 

(OESV 19 K 200 P3K), umístěných v každé brance stolního fotbalu pro detekci gólů. 

K vyhledávání pozice míčku na herní ploše slouží programovatelná průmyslová 

kamera In-Sight od firmy Cognex,, která je umístěn pod herní plochou za poloprůhlednou 

skleněnou deskou. [28] 

Sestava obsahuje také optickou bránu (SL2-24-0720 DATALOGIC) nad herní 

plochou napojenou na bezpečnostní modul (X20SLX842), který zajišťuje odstavení mo-

torů při detekci průchodu cizího objektu. Nechybí ani bezpečností tlačítko E-Stop. [26] 

 

4.6.3 Programová stránka 

V současném stavu je celý systém řízený jedním programem psaném v jazyce ANSI C++, 

který ve svém cyklu obsluhuje veškeré funkce k ovládání periferií, čtení ze senzorů a 

obsluhu bezpečnostního modulu. Toto řešení je značně nepraktické, neboť jakákoliv malá 

změna kteréhokoliv z aspektů programu vyžaduje nový překlad celého kódu do strojo-

vého jazyka, což je časově velice náročné. 

Kromě hlavního realtimového programu na PLC asynchronně běží i server pro 

uživatelské rozhraní, které je postavené na webové technologii mappView. [26] 

 

Obr 20: Vizualizace pomocí technologie mapp View [26] 
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5 PARALELNÍ PROJEKTY 

Projekt automatického stolního fotbalu firmy B&R byl pro letošní rok rozdělen mezi 

5 studentů bakalářského studia na VUT, kteří dostali za úkol zpracovat různé části celého 

systému. Hlavním cílem bylo dosáhnout co nejvíce modulárního řešení. Kromě projektu 

„Systémová integrace“, kterému se věnuje tato práce, budou níže ve zkratce pospány cíle 

paralelních projektů. 

5.1 Ovládání pohybu 

Úkolem tohoto projektu je optimalizovat dynamické řízení pohybu motorů ovládajících 

osy počítačem řízeného hráče v reakci na cyklicky zadávanou žádanou pozici. Dále se 

projekt zabývá zpracováním a filtrací dat ze senzorů os lidského hráče a obsluhou bez-

pečnostního modulu. [29] 

5.2 Herní strategie 

Tento projekt se zabývá vytvořením herní strategie jako vyměnitelného modulu. Cílem 

projektu je za využití objektového programování a modulárního přístupu vytvořit pře-

hlednou a upravovatelnou herní strategii a umožnit tak další vývoj. Podle vstupních dat 

strategie vypočítá optimální pozice os a jejich akce, obsahuje útočnou a obrannou složku. 

Projekt využívá model simulace popisovaný v této práci pro urychlení vývoje i 

bez přístupu k reálnému hardwaru. [30] 

5.3 Detekce pozice míčku 

K detekci míčku pomocí kamery je přistupováno odlišným způsobem ve dvou projektech. 

První, který využívá programovatelnou kameru In-Sight od firmy Cognex, se za-

měřuje na tvorbu efektivního programu pro vyhledávání míčku přímo v software kamery. 

Jedná se o úpravu stávajícího řešení, v rámci kterého je kamera přesunuta zespodu nad 

herní plochu. Tato kamera komunikuje s programem pomocí PLK. [31] 

Druhý přístup se zaměřuje na zpracování obrazu pomocí mikropočítače Raspberry 

Pi z kamery pro něj určené. Program využívá knihovnu pro počítačové vidění OpenCV a 

komunikuje s PLC pomocí jednosměrného ethernetového protokolu UDP (User Da-

tagram Protocol). 
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6 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 

Jak bylo zmíněno v podkapitole 4.6.3 (Programová stránka), v předchozím stavu byl celý 

stroj obsluhován jedním souvislým kusem kódu. Tato kapitola se bude zabývat „rozkla-

dem“ systémové logiky do jednotlivých separátních modulů a efektivní komunikací mezi 

nimi. 

Pro předejití problémům s kompatibilitou napříč projekty bylo nutné stanovit jed-

notný souřadný systém a definovat rozhraní pro předávání dat, tím se zabývá první část 

této kapitoly. Následuje návrh programové struktury a její konkrétní implementace v AS.  

6.1 Komunikační struktura a souřadný systém 

Důležitým krokem bylo domluvit se s autory paralelních projektů a implemento-

vat jednotnou komunikační strukturu pro předávání dat mezi moduly. Tato struktura byla 

navržená tak, aby obsahovala všechna důležitá data, a aby zůstala neměnná i při případ-

ném předání projektu jiným studentům, a to i za předpokladu, že bude nějaký dílčí modul 

kompletně přepracován. 

 

Obr 21: Základní podstruktury globální komunikační struktury 

Jedním z globálních příznaků, které leží v hlavní struktuře mimo veškeré pod-

struktury je například matchActive, který značí všem řídicím podprogramům, že probíhá 

hra. 

6.1.1 Poloha míčku 

Struktura pro předávání dat o poloze míčku camera obsahuje pole podstruktur ball s x-

ovou a y-ovou pozicí míčku a příznakem, zda byla nalezena nová pozice. Při čtení dat 

programem je tento příznak resetován a je možné načíst další pozici. Jelikož existují tři 

zdroje polohy míčku – dvě kamery pro snímání reálné polohy a počítačový model simu-

lovaného míčku, každému ze vstupů je přidělena jedna pozice v poli těchto struktur: 0 pro 

data z kamery Cognex In-Sight, 1 pro data z kamery řízené Raspberry Pi a 2 pro data o 

pozici ze simulace. Index aktuálně používaného zdroje pozice míčku v sobě uchovává 

proměnná mode. 
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Obr 22: Struktura předávání dat o poloze míčku 

6.1.2 Poloha lidských hráčů a detekce gólů 

Ze senzorů jsou o poloze lidských hráčů získávány dvě informace: celočíselná hodnota 

pozice v příčném směru a binární údaj o tom, zda hráči stojí v cestě průchodu míčku. 

Tyto informace spolu s indikátorem vstřeleného gólu pro každou stranu jsou uza-

vřené ve struktuře sensor. 

 

Obr 23: Struktura sběru dat o poloze os 

6.1.3 Modul ovládání pohybu 

Komunikace s modulem pro pohyb motorů ovládaných počítačem je ze všech nejkompli-

kovanější, neboť je nutné pomocí této struktury předávat informace oběma směry, a to 

nejenom o žádané a aktuální poloze, ale také o chybových stavech a připravenosti reago-

vat na vstup. 

Jelikož je struktura velice rozsáhlá a v rámci této práce není potřeba se všemi 

jejími prvky zabývat, bude zde přiblížena pouze její stručná funkcionalita. 

Struktura motion je rozdělená na dvě hlavní části: cmd, pro udávání příkazů k 

pohybu os, jejich inicializaci a vypnutí, a status pro čtení aktuálních pozic a informací o 

stavu inicializace každé z os, popřípadě chybových statusů. Také se zde nachází podsekce 

overall, ze které lze vyčíst celkový stav připravenosti modulu zpracovávat instrukce. 
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Obr 24: Zjednodušená struktura předávání dat s modulem pohybu os 

Příznak sim značí, zda se mají používat reálné motory nebo použít funkci simulo-

vání pozice pomocí ACOPOSů. 

6.1.4 Další výstupy 

Pro ovládání binárních výstupů slouží struktura output. Pomocí ní lze ovládat větráčky 

pro chlazení lineárních motorů každé z os a zapínání světel u každé brány a nad herní 

plochou. 
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Obr 25: Struktura ovadání binárních výstupů 

6.1.5 Modul strategie 

Komunikace s modulem strategie se od zbylých případů odlišuje, neboť tento modul není 

obsluhován zvláštním podprogramem, ale je implementován jako třída, jejíž objekt 

strategy je nutné vytvořit v programu hlavní logiky a volat jeho funkce. Vzhledem 

k objektové povaze strategie ji lze za běhu programu jednoduše vyměnit za jinou, přičemž 

kód její obsluhy zůstává nezměněn. 

Předávání dat neprobíhá přes globální strukturu, ale pomocí volání funkcí a vyčí-

tání proměnných z tohoto objektu. 

 

Obr 26: Struktura komunikace se strategií 
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Pro předání aktuální pozice motorů a míčku slouží proměnná realDisplacement a 

funkce CameraInput. Po zavolání funkce Process lze vyčíst spočtené žádané pozice 

z proměnné desiredDisplacement. Z výčtové proměnné mode lze vyčíst žádané chování 

osy, které může představovat její natočení (například do obranné pozice, či zvednutí) 

nebo příkaz k určitému typu kopu. 

6.1.6 Souřadný systém 

Souřadný systém byl převzat z práce Ing. Romana Paráka včetně definice jednotky Unit, 

která představuje jednu desetinu milimetru. V případě rotačních souřadnic má jeden Unit 

hodnotu desetiny stupně (90° = 900 Unit). Veškeré souřadnice a pozice, se kterými pro-

gram počítá jsou udávány pomocí této jednotky. Následující obrázek ukazuje základní 

rozměry a rozmístění herních os. Detailní kóty lze najít v příloze A. 

 

Obr 27: Souřadný systém herní plochy 

Důležitá konvence, která platí ve všech komunikačních strukturách, kde figurují 

osy člověka nebo osy řízené počítačem, je ta, že index 0 značí osu brankáře, až postupně 

k ose 3, která referuje na osu útočníků. 

6.2 Programová struktura 

Každá funkcionalita je řízena jedním nebo více podprogramy, Obr 28 znázorňuje jejich 

vzájemnou časovou návaznost během jednoho výpočtového cyklu. Takto vypadá hlavní 

cyklus pouze ve stavu aktivní hry (při matchActive = true), při vypnuté hře je většina 

pomocných podprogramů neaktivních. 
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Obr 28: Posloupnost programů hlavního řídicího cyklu 

Časová posloupnost během jednoho cyklu je důležitá z hlediska efektivity výpo-

čtů. Na začátku každého cyklu jsou načteny vstupy všech senzorů, podle typu zvolené 

kamery je načtena aktuální pozice míčku, následně jsou tyto  hodnoty zpracovány hlavní 

logikou a předány herní strategii. Žádané hodnoty jsou následně předány programu ob-

sluhujícímu herní osy. Hlavní logika mimo jiné obsluhuje další vstupy a výstupy, jejichž 

další obsluhu mají na starosti programy jiných taskových tříd (viz kapitolu 6.3 Implemen-

tace v Automation Studiu). 

6.3 Implementace v Automation Studiu 

Před začátkem programování je nutné zajistit nejnovější stabilní verze všech používaných 

komponent, jako je Automation Runtime nebo vizualizačních knihoven. AS umožňuje 

jejich automatické stažení, na Obr 29 je seznam používaných verzí v tomto projektu. 

 

Obr 29: Seznam verzí používaných komponent 
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Základní konfigurace projektu v Automation Studiu byla převzatá z práce Ing. 

Romana Paráka. To zahrnuje kompletní hardwarovou konfiguraci a nastavení komuni-

kačních protokolů a časování taskových (cyklických) tříd. 

 

Obr 30: Hardwarová konfigurace 

 Hlavní řídicí cyklus musí běžet s co nejkratší periodou cyklu, proto byla použita 

první TC a doba periody byla nastavena na 2 ms. Pro správnou synchronizaci komponent 

se musí jednat o násobek času cyklu komunikace přes PLK, což je v tomto případě 

400 μs. Programy pro detekci gólů a pozici protihráče jsou spouštěny v TC s periodou 4 

ms, kde také běží dynamická simulace. Program obsluhující vstupy z HMI, pro který není 

nutná co nejrychlejší odezva běží na 20 ms. Cyklické povahy PLC bylo využito také pro 

program, který zajišťuje blikání světla u branky v případě detekce gólu, ten běží s perio-

dou 100 ms. 

 

Obr 31: Rozdělení programů v taskových třídách 

 Programovacím jazykem pro tvorbu projektu byl zvolen objektový ANSI C++, 

kvůli předchozí znalosti a také možnosti testovat kusy kódu mimo prostředí AS. 
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 Struktura programů v Logical View vypadá následovně: 

 

Obr 32: Struktura programů v Logical View 

 Dále budou podrobněji popsány programy, kterým se tato práce věnovala. 

6.3.1 Vstup z kamery 

Data z kamery Cognex jsou posílána přímo po PLK, přičemž kamera je zavedena v hard-

warové konfiguraci, proto stačí proměnné v Physical View namapovat na příslušné vý-

stupy z kamery. 

 

Obr 33: Mapování proměnných z kamery Cognex 
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Jelikož kamera s Raspberry Pi používá pro komunikaci jednosměrný protokol 

UDP, musí na PLC běžet server shromažďující data. Pro toto byl použit modifikovaný 

ukázkový program, který je součástí nápovědy pro AS. Tento program je jako jediný psan 

v jazyce strukturovaný text a obsahuje volání asynchronního funkčního bloku obsluhují-

cího UDP komunikaci. V případě detekce příchozího řetězce je tento zpracován a jsou 

z něj vyseparovány souřadnice míčku. 

Každá z kamer vrací pozici míčku v podobě horizontální a vertikální polohy pi-

xelu ve svém zorném poli. V rámci ušetření výpočtového času (zvlášť u výkonově slab-

šího Raspberry Pi) bylo rozhodnuto, že přepočet pozice na použitelné souřadnice bude 

probíhat přímo v PLC. Proto byly vytvořeny dva pomocné programy CognexCopy a Ra-

spiCopy, které mají za úkol přepočítat surová data na jednotky Unit. 

 

Obr 34: Přepočet surových dat z kamery 

Pro přepočet byla použita lineární závislost, která, ačkoliv není při větších pozo-

rovacích úhlech zcela přesná (pokud je míček daleko od středu) kvůli zkreslení objektivu 

zaklenutím, tak se experimentálně ukázala jako dostačující. 

Funkce pro přepočet vypadají následovně: 

 𝑋 = (𝑥𝑟𝑎𝑤 + 𝑑𝑥) ∙ 𝑘𝑥 + 𝑞𝑥 [Unit], (1) 

 𝑌 = (𝑦𝑟𝑎𝑤 + 𝑑𝑦) ∙ 𝑘𝑦 [Unit], (2) 

kde hodnoty s indexem raw jsou surové hodnoty pixelu v zorném poli kamery, posuvy 𝑑 

jsou opravy surových hodnot, kdy je míček postaven doprostřed hřiště (Souřadnice x = 

6050, y = 0 Unit), koeficient 𝑘 určuje poměr Unit/pixel a 𝑞𝑥 je oprava o x-ovou souřadnici 



 

46 

 

středu hřiště. Tyto hodnoty byly pro každou kameru určeny experimentálně za použití 

vizualizace herního pole na obrazovce. 

6.3.2 Hlavní logika 

Hlavní řídicí program MainLogic je řešen jako stavový automat, přičemž každý stav 

představuje určitý režim řízení herních os nebo obstarává vstupy od uživatele. O nasta-

vování stavů se z větší části stará podprogram HMI, který je rozebírán v kapitole 8 

(HMI a vizualizace). Na Obr 35 je stručný vývojový diagram funkcionality hlavní roz-

hodovací logiky.

 

Obr 35: Vývojový diagram hlavní logiky 

Kromě zobrazených stavů obsahuje rozhodovací algoritmus další testovací stavy, 

jako například řízení os pomocí posuvníků v HMI aplikaci. Herní cyklus představuje vy-

čítání dat ze senzorů, komunikaci se strategií a programem ovládání pohonů. 
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6.3.3 Pomocné programy 

Mimo programy nutné k základní funkci byl navíc vytvořen program využívající simulaci 

míčku, o které je řeč v kapitole 7 (Dynamická simulace). Program využívá jako vstup 

reálné pozice senzorů protihráče a motorů a také jejich rychlosti. Teoreticky je možné 

hrát plnohodnotnou hru pouze se simulovaným míčkem pomocí vizualizace na obra-

zovce, nicméně vzhledem k tomu, že neexistuje přesná informace o natočení osy proti-

hráče, a vzhledem k výraznému zpoždění vizualizace, se toto hodí pouze na účely testo-

vání. Více o implementaci programu v kapitole 7.5 (Implementace v PLC). 

Dalším důležitým programem, který byl využíván pro ladění strategie je program 

pro nahrávání pozic míčku a hráčů v čase a jejich ukládání. Díky němu je možné spočítat 

maximální rychlost míčku, přesnost detekce pozice při různých rychlostech a také počet 

pozic za sekundu. 

 

Obr 36: Záznam pozice míčku 

 

Obr 37: Záznam x-ové pozice míčku v čase 
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Obrázky Obr 36 a Obr 37 zobrazují příklady výstupních dat. Tato data byla vyu-

žita v práci Pavla Vaverky (Strategie). Můžeme si povšimnout přerušení plynulosti zá-

znamu pozice v místech, kde míček projíždí pod osami. 

V neposlední řadě běží v PLC program zpracovávající vstupy z programu vizua-

lizace. Pomocí tohoto programu probíhá volba zdroje pozice míčku, způsob řízení herních 

os nebo zapínání větráčků. 
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7 DYNAMICKÁ SIMULACE 

Kromě systémové integrace RSF byla vytvořena i dynamická počítačová simulace herní 

plochy, která byla potřeba pro testování strategie během doby, kdy nebyl RSF ve funkč-

ním stavu. Samotný program simulace může také běžet na reálném PLC a využívat reálné 

polohy herních os pro simulaci míčku, toho bylo také využíváno v prvních fázích vývoje, 

kdy nebyl k dispozici vstup z kamer pro snímání míčku reálného. Také je možno tuto 

simulaci v kombinaci s vizualizací (více v kap. 8 HMI a vizualizace) s výhodou použít 

během simulování celého systému na počítači pomocí ARsim pro testování chování při 

hře, a to bez nutnosti nacházet se v blízkosti reálného zařízení. 

Simulace spočívá v modelování odrazu míčku od figurek hráčů a od okrajů hřiště 

jako tuhých těles. 

7.1 Struktura programu 

Program je psán v IDE Visual Studio v jazyce C++. Tento jazyk byl zvolen kvůli před-

chozí znalosti, ale také proto, že téměř tentýž kód lze zkompilovat pomocí AS do PLC ve 

stolním fotbale. 

V programu je využíváno objektově orientovaného přístupu. Celá simulace je sa-

mostatný objekt obsahující objekty míčku (ball) a os červeného (red) a modrého (blu) 

hráče. 

 

Obr 38: Zjednodušená struktura objektu simulace 

Objekty míčku a hráčů v sobě uchovávají pozici svého středu a rychlost v ose x 

a y (v případě rotačního pohybu os úhel a úhlovou rychlost) a vlastní funkce pro pohyb. 

Dále simulace obsahuje funkci pro vyhodnocení kolizí míčku s hráči a okraji herní plo-

chy, mimo jiné zde existují nastavitelné konstanty jako součinitel odrazu od hráče, zrych-

lení (zpomalení) míčku v důsledku valivého odporu a na šikmých plochách na okrajích 

hřiště. Tyto konstanty je nutné experimentálně zjistit. 
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Celá simulace je psána parametricky, tudíž ji lze pouhým přepsáním parametrů 

přizpůsobit stolu jakýchkoliv rozměrů; všechny použité délkové a úhlové jednotky jsou 

v Unit. Také je nutné nastavit parametr počtu kroků za sekundu, případně délku časového 

kroku, se kterým má simulace počítat. 

7.2 Průběh cyklu 

Během každého vyhodnocovacího cyklu musí proběhnout několik akcí. Voláním funkcí 

move každého z objektů proběhne disktrétní integrace aktuální rychlosti na polohu, pří-

padně úhlové rychlosti na natočení, pouhým vynásobením časovým krokem. V případě 

míčku se integruje i jeho zrychlení na rychlost. Pokud mají být během cyklu externě mě-

něny polohy (konkrétně herní osy), není žádoucí funkci move volat, ale je nutné zpětně 

dopočítat rychlost pro správné vyhodnocení kolizí. 

Jakmile dojde k pohybu všech pohyblivých částí, nastává nejsložitější fáze – de-

tekce a vyhodnocování kolizí. V této fázi se kontroluje, zda se míček nepřekrývá s jiným 

objektem a případně se počítá jeho nový směr a rychlost. Na konci cyklu případně pro-

běhne vykreslení aktuální pozice. 

 

Obr 39: Průběh vyhodnocovacího cyklu simulace 

7.3 Detekce a vyhodnocení kolizí 

Vyhodnocení kolizí probíhá v několika fázích. První je tzv. „broad phase“, ve které se 

zjišťují potenciální kolize míčku. X-ová souřadnice míčku je porovnána s možným roz-

sahem x-ových souřadnic každé z herních os, pokud je detekován překryv, zjišťuje se, 
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zda je detekována potenciální kolize s některou z figurek na této ose porovnáváním 

y-ových souřadnic. 

Souřadnice jednotlivých objektů jsou převzaty přímo, kromě x-ové polohy os a je-

jich a rychlosti v ose x, které je nutné přepočítat z úhlu natočení pomocí vzorců 

 𝑥𝑎𝑏𝑠 = 𝑥𝑜𝑠𝑎 + ℎ ∙ sin(𝜑) [Unit], (3) 

 𝑣𝑥 = ℎ ∙ ω  ∙ cos(𝜑) [Unit/s], (4) 

kde h je výška figurky od tyče po její spodní hranu, φ je úhel natočení a ω úhlová rychlost 

(nutné přepočítat z Unit, resp. Unit/s na radiány, resp. rad/s), přičemž nulový úhel má 

vertikálně stojící figurka. Proměnná xosa je x-ová souřadnice osy a xabs je výsledná abso-

lutní pozice nohy figurky; vx je rychlost v ose x. 

 Pokud je detekován potenciální překryv objektů, nastává tzv. „narrow phase“, kde 

je důkladně ověřena kolize a vytvořen kolizní objekt contact, obsahující normálu kolize, 

hloubku penetrace a reference na oba srážející se objekty. Tento objekt je následně předán 

funkci vyhodnocující kolizi.  

 Normála kolize je sestrojena jako vektor od bodu na objektu figurky hráče (dále 

jako obdélník), který je středu míčku nejblíže, ke středu objektu míčku. Jako počáteční 

bod vektoru je zvolen střed obdélníku a následně jsou jeho souřadnice přiblíženy souřad-

nicím středu míčku, nicméně maximálně po hranice obdélníka. Hloubka penetrace se spo-

čítá jako rozdíl poloměru míčku a délky normály. 

 

Obr 40: a) Hledání normály kolize, b) Kladná hodnota penetrace 

Pokud je hloubka penetrace nezáporná, znamená to, že nastal překryv objektů, 

nicméně, než může začít vyhodnocení odrazu, je nutné posunout míček do místa prvního 

kontaktu v opačném směru vektoru jeho rychlosti, aby nedošlo k nežádoucímu chování 

vlivem diskrétního krokování. Jelikož délka tohoto posuvu není vždy předem lehce spo-

čítatelná (zvlášť při kolizích v roku obdélníku), jedná se o iterativní proces, kdy je míček 

vždy posunut o hodnotu penetrace proti směru rychlosti, znovu je spočtena normála a 



 

52 

 

hloubka penetrace a opět nastává posuv, dokud není hloubka penetrace v předem určené 

toleranci. V tuto chvíli je délka normály normalizována a nastává vyhodnocení odrazu. 

 

Obr 41: Korekce polohy míčku pro penetraci 

 Výslednou rychlost míčku po odrazu dostaneme otočením vektoru rychlosti podle 

normály, následně vynásobením součinitelem odrazu a konečně přičtením rychlosti osy 

promítnuté do vektoru normály. Výsledný vzorec vypadá takto: 

 �⃗� = (𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ −  2�⃗⃗� ∙ (�⃗⃗� ∙ 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗)) ∙ 𝑘 + 𝑣𝑛⃗⃗⃗⃗⃗, (5) 

kde �⃗�0 je počáteční rychlost, 𝑣𝑛⃗⃗⃗⃗⃗ je rychlost obdélníku podél normály �⃗⃗� a 𝑣 je výsledná 

rychlost. Součinitel 𝑘 je proměnný v závislosti na natočení figurky hráče, pohybuje se od 

čísla menšího než 1 při nulovém úhlu až po nulu při ~45 stupních, kdy dochází v ideálním 

případě k zaseknutí míčku pod hráčem. 

 

Obr 42: Ilustrace výpočtu výsledné rychlosti míčku 

Vzhledem k tomu, že „noha“ hráče není přesný obdélník, ale ve skutečnosti je čás-

tečně vykrojená, nenastává zde přesný odraz podle spočtené normály, ale úhel rychlosti 

se vždy přikloní blíže k horizontále. Experimentálně bylo ověřeno, že při průměrném 

kopu se y-ová složka rychlosti zmenší zhruba dvakrát, proto je při kolizi s plochou stra-

nou hráče (pokud je normála kolize rovnoběžná s osou x) pohybujícího se proti směru 

míčku vydělena vertikální složka rychlosti dvěma, tedy: 
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 𝑘𝑑𝑦ž(𝑛𝑦 = 0):   𝑣𝑦 ≔
𝑣𝑦

2
 (6) 

Jedna z negativních vlastností diskrétního řešiče je vznik jevu zvaného „tunneling“, 

ten nastává v situaci, kdy je rychlost míčku tak velká, že při vynásobení časovým krokem 

dostaneme vzdálenost delší, než je tloušťka obdélníku. V takovém případě by vůbec ne-

došlo k vyhodnocení kolize a míček by „proletěl“ skrz, proto je nutné zvolit přiměřenou 

délku kroku. Experimentálně se ukázalo, že při běžných rychlostech míčku vyhovuje vy-

hodnocovat kolize 250krát za sekundu (při délce časového kroku 4 ms). 

7.4 Vizualizace 

K zobrazení simulovaných herních os lze přistupovat několika způsoby. Zobrazení herní 

plochy na reálném RSF se věnuje kapitola 8.2 (Zobrazení polohy míčku a os). K vizuali-

zaci hřiště během vývoje simulace byla využita volně přístupná knihovna pro C++ s ná-

zvem SFML (Simple and Fast Multimedia Library). 

 

Obr 43: Vizualizace hřiště pomocí SFML 

 Na Obr 43 je vidět vizualizace pomocí SFML, samotný spustitelný program lze 

najít v přiloženém CD v adresáři Přílohy. Zobrazování aktuální pozice probíhá vždy po 

určitém počtu průběhů vyhodnocovacího cyklu, neboť je zbytečné ji vykreslovat rychleji, 

než je obnovovací frekvence většiny monitorů. Pro ovládání herních os byly zvoleny klá-

vesy W, A, S, D a klávesy šipek. Pravé tlačítko myši nastavuje polohu míčku a levé mění 

směr letu. 

7.5 Implementace v PLC 

V PLC je vytvořen program, který využívá nezměněný kód simulace, rozdíl je pouze 

v metodě ovládání herních os a zobrazování. Tento program běží v TC s periodou 4 ms a 
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pokud je zvolen zdroj pozice míčku ze simulace, během svého cyklu načítá hodnoty sen-

zorů a motorů z globálních struktur. Po vyhodnocení kolize zapíše pozici míčku do glo-

bální struktury camera. 
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8 HMI A VIZUALIZACE 

Uživatelské rozhraní je jedním z nejdůležitějších částí RSF, neboť umožňuje jednoduché 

ovládání a nastavení všech jeho částí. Také je to jedna z prvních věcí, na kterou je upou-

tána pozornost na prezentacích, firemních akcích nebo veletrzích, proto byl kladen velký 

důraz na jeho celkovou estetičnost. 

Původní vizualizace od Ing. Romana Paráka byla kompletně přepracována, neboť 

to bylo vyhodnoceno jako nejjednodušší řešení. Tato kapitola se bude věnovat hlubšímu 

popisu technologie mappView, její konfiguraci v Automation studiu, řešením vizualizace 

herního pole, a nakonec popisu jednotlivých částí vizualizační aplikace. 

8.1 Implementace mappView 

8.1.1 Konfigurace 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, ke konfiguraci mappView aplikace není zapotřebí 

znát webové programovací jazyky, nicméně je před tvorbou aplikace nutné provést její 

konfiguraci v AS. V Configuration View je potřeba přidat jednotlivé komponenty. 

 

Obr 44: Konfigurace mappView 

Mezi tyto patří konfigurační objekt (.mappviewcfg), kde nastavíme rychlost ko-

munikace, port či maximální počet najednou připojených zařízení. Následuje vizualizační 
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část (.vis), kde nastavíme, které části vizualizace se mají přenést do cílového zařízení – 

to znamená jednotlivé stránky, grafická témata nebo seznamy vazeb jednotlivých prvků 

na proměnné a funkce, popsané v souborech typu binding, respektive eventbinding. 

Také se zde nachází konfigurace serveru OpcUA, který zajišťuje provázání systé-

mových proměnných s vizualizační aplikací. 

8.1.2 Tvorba aplikace 

Další krok je v Logical View vytvořit objekt vizualizace a veškeré zdrojové soubory pro 

výslednou vizualizaci. To zahrnuje obrázky, přeložitelné texty, grafická témata, ale 

hlavně popis a rozložení jednotlivých stránek. 

 

Obr 45: Struktura stránek vizualizace 

Každá stránka má svoje definované rozložení (Layout), které je nutný předem vy-

tvořit. Celá stránka je rozdělena na dvě části – navigační a informační lišta, nacházející 

se ve spodní části, a samotný obsah konkrétní stránky ve zbylém prostoru. Vnější rozměry 

jsou dány rozlišením obrazovky zobrazovacího panelu. 
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Obr 46: Rozložení stránky HMI 

Následuje vytvoření samotných stránek. Pomocí vestavěného grafického editoru 

je možné na stránku vkládat jednotlivé prvky (widgety), které lze poté upravovat po gra-

fické stránce a provazovat určité jejich funkce s programovými proměnnými (například 

informací o zmáčknutí tlačítka nebo hodnotou posuvníku). 

8.1.3 Zobrazení aplikace 

Aplikace je zobrazena pomocí webového prohlížeče na obrazovce výkonnostního panelu 

s operačním systémem Windows. Do systémové složky po spuštění byl přidán zástupce 

na spuštění prohlížeče s odkazem na URL serveru vizualizační aplikace. 

Pokud se jakékoliv zařízení nachází ve stejné síti, po zadání téhož URL je možno 

vizualizaci provozovat i na něm. 

8.2 Zobrazení polohy míčku a os 

Zobrazení polohy míčku bylo poměrně složité s ohledem na použitou technologii, jelikož 

není možné namapovat pozici widgetu na žádnou proměnnou. Naštěstí v době vývoje 

vyšla nová beta verze mappView, která uvedla nový typ widgetu s názvem Paper, s jehož 

pomocí je to jistým způsobem možné. 

Widget Paper slouží k zobrazování a manipulaci s vektorovými grafickými sou-

bory typu SVG. Je možné na něj namapovat proměnnou typu textového řetězce, která 

obsahuje instrukce pro transformaci určitých částí souboru. 

V programu Inkscape byl takovýto grafický soubor s herním plánem vytvořen a 

následně doladěn v programu SVG Viewer, neboť Inkscape neumožňuje přistupovat 

přímo k samotnému kódu. Skupinám „obdélníků“ na jednotlivých osách byly přidány 

identifikátory r0 až r4 a b0 až b4 a míčku identifikátor ball. 
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Obr 47: Zobrazení herní plochy v svg 

Nyní je možné na tyto skupiny odkazovat v transformačním řetězci, který je kon-

struován v separátním programu z aktuálních hodnot ze senzorů a motorů 

 

Obr 48: Příklad transformačního řetězce 

Velkou nevýhodou tohoto řešení je posílání obrovského řetězce v každém cyklu 

programu, což vizualizaci značně zpomaluje, zvlášť pokud se na stejné stránce nachází i 

další widgety, které vyžadují provázání s programovými proměnnými. 

8.3 Rozložení HMI aplikace 

Při vytváření rozložení byl kladen důraz na a využití co nejširší nabídky widgetů, pro 

demonstraci všech možných funkcí a na celkovou přehlednost aplikace. Bylo vytvořeno 

10 hlavních stránek logicky rozdělených do tří hlavních sekcí s ohledem na žádanou funk-

cionalitu a čtvrtou sekci systém. 

 

Obr 49: Navigační lišta vizualizace 

8.3.1 Sekce informací 

Informační sekce obsahuje dvě stránky: 

• Domovská stránka, která se zobrazí při zapnutí aplikace. Slouží pro prezentaci 

firem, škol a všech použitých technologií. 
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• Stránka s návody, kde je možné najít ve formátu PDF informace o motorech, 

schéma zapojení nebo úryvky bakalářských prací studentů, kteří na projektu pra-

covali. 

8.3.2 Sekce hry 

Tato sekce je rozdělena do tří stránek: 

• Stránka zápasu; tady je možné spustit, pozastavit a vypnout hru. Stránka obsahuje 

počítadla vstřelených gólů a čas zápasu, případně vysouvatelnou zmenšenou vi-

zualizaci virtuálního stolu.  

• Stránka nastavení hry; zde se nastavuje počet gólů do skončení zápasu nebo jeho 

časový limit. Také lze vybrat typ strategie, která bude ovládat osy počítače. 

• Stránka virtuálního stolu; tato stránka zobrazuje přes celou plochu pouze vizuali-

zaci míčku a os. 

8.3.3 Sekce obsluhy 

Sekce obsluhy slouží k nastavení různého chování RSF a diagnóze problémů. 

• Stránka obsluhy herních os zobrazuje stav motorů, možnost jejich inicializace, 

nastavení způsobu jejich řízení, grafy historie pozic a možnost nastavení testovat. 

• Stránka kamery; zde je možné vybrat vstup dat o pozici míčku, zobrazit jeho ak-

tuální pozici a počet snímků za sekundu zpracovaných vybranou kamerou. 

• Stránka teploty obsahuje aktuální teplotu jednotlivých motorů a je zde možné za-

pnout větráčky pro chlazení lineárních motorů. 

• Stránka alarmů; zde se objevuje upozornění na chyby nebo varování o vysoké 

teplotě motorů. Je zde vidět důvod a závažnost jednotlivých chyb. 

• Stránka SDM; umožňuje přístup k System diagnostics manageru pro PLC. Je zde 

možné sledovat stav veškerých připojených komponent, vytížení procesoru nebo 

využití paměti. 

8.3.4 Sekce systém 

Tato sekce neslouží k navigaci, obsahuje tlačítko pro přepínání jazyků a tlačítko pro při-

hlášení či odhlášení uživatele. Také se zde zobrazuje upozornění, pokud nastala nějaká 

chyba v systému a aktuální čas a datum.  
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9 ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce bylo navrženo a implementováno modulární řešení řízení robo-

tického stolního fotbalu. Nad rámec zadání byla vytvořena dynamická počítačová simu-

lace míčku a bylo přepracováno uživatelské rozhraní, do kterého byla zakomponována 

vizualizace míčku a herních os. 

 V úvodu práce byla představena společnost B&R Automation, její nabídka pro-

duktů a přínosy na poli automatizace průmyslu. V další části byly stručně shrnuty zá-

kladní metodiky vývoje softwaru, z kterýchž byla v této práci aplikována metoda FDD. 

Dále byly přiblíženy nejzajímavější přístupy k řešení RSF různými pracovišti po celém 

světě a bylo detailněji popsáno původní řešení robotického fotbalu, jež byl předmětem 

této práce. 

 Pro úspěšnou systémovou integraci všech modulů, z nichž většina byla předmě-

tem paralelních projektů, byla navržena komplexní globální komunikační struktura, která 

byla posléze implementována. Řídicí software, který byl napsán převážně pomocí jazyka 

ANSI C++, byl rozdělen do několika jedno- či víceúčelových podprogramů s využitím 

cyklického charakteru taskových tříd, přičemž byl kladen důraz na efektivní využití času 

cyklu. Jednotlivé podprogramy zajišťují funkce od sběru dat a přepočtu polohy míčku 

z kamer, obsluhy vstupů a výstupů z uživatelského rozhraní, nahrávání polohy míčku do 

souboru až po blikání světly nad brankami. Na přiloženém CD lze najít celý projekt vy-

tvořený v Automation Studiu. 

 Dynamická počítačová simulace celé hry byla vytvořena v prostředí Visual Studio 

v jazyce C++. Pomocí parametrického popisu a iterativního řešiče kolizí bylo dosaženo 

poměrně kvalitní simulace, které bylo využíváno při vývoji strategie v paralelním pro-

jektu. Samotná simulace byla taktéž implementována přímo v PLC, kde sloužila pro tes-

tování chování systému při hře. Simulační program spolu se spustitelnou ukázkou lze též 

najít na přiloženém CD. 

 V neposlední řadě bylo vytvořeno nové uživatelské rozhraní pomocí technologie 

mappView. Pomocí něj lze nastavovat různé způsoby řízení motorů, zdroje pozice míčku 

či vybírat herní strategii. Pomocí widgetu Paper, který umožňuje manipulaci s grafickými 

soubory typu SVG, byla vytvořena vizualizace hřiště se zobrazením pozice míčku a všech 

herních os v reálném čase. Všechny stránky uživatelského rozhraní lze najít v příloze B. 
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SVG Scaleable vector graphics 

TC Task class 

TDD Test driven development 

UDP User datagram protocol 

Unit Vlastní jednotka odpovídající 0,1 mm 

 

mm milimetr 

s sekunka 

μs mikrosekunda 

° úhlový stupeň 
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A. ROZMĚRY HŘIŠTĚ A ROZESTUPY HRÁČŮ 

 

Obr. 1: Rozměry hřiště a rozestupy hráčů 

 

 

Obr. 2: Rozměry hráče (h je výška hráče od osy tyče ke spodní části nohy hráče) 
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B. STRÁNKY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

 

Obr. 1: Domovská stránka 

 

 

Obr. 2: Stránka s návody 
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Obr. 3: Stránka zápasu s vizualizací hřiště 

 

 

Obr. 4: Stránka nastavení hry 
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Obr. 5: Stránka virtuálního stolu 

 

 

Obr. 6: Stránka obsluhy herních os 
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Obr. 7: Stránka kamery 

 

 

Obr. 8: Stránka teploty 
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Obr. 9: Stránka alarmů 

 

 

Obr. 10: Stránka System diagnostics manager 
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