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 3 ABSTRAKT

Práce  se  zabývá  vytvořením  simulačního  prostředí  pro  mobilní  robot  určený  pro  soutěž 
Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich 
vzájemnou komunikací.  Simulace má sloužit k testování a optimalizaci trackovacího algoritmu, na 
základě něhož se robot pohybuje bludištěm.

ABSTRACT
This work describes creation of simulation environment for mobile robot, which is designed to 

take part in Micromouse competition. Another solved issue is creation of communication interface and 
its control application, to provide combination between both robot and control program. Simulation is 
designed to serve as testing environment for development of tracking algoritm, which will guide robot 
through the defined labyrinth.

KLÍČOVÁ SLOVA
Micromouse, simulace, komunikace, robot, aplikace.
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 1 ÚVOD
 Tato práce je součástí úsilí o zkonstruování autonomního mobilního robotu, navrženého pro  soutěž 
Micromouse. V této soutěži musí robot co nejrychleji překonat cestu daným bludištěm, přičemž nesmí 
být ovládán člověkem. Záleží tedy nejen na hardwarové konstrukci  robotu jako je hnací jednotka, 
princip  pohybu  (kolový,  pásový,  atd.)  nebo na  způsobu napájení,  ale  ve  velké  míře  i  na  řídícím 
software.  Jedním z důvodů,  proč byla  tato  soutěž založena,  je  snaha o podporu rozvoje v  oblasti 
algoritmů  umělé  inteligence,  neboť  jak  již  bylo  řečeno,  způsob  jakým  robot  rozhoduje  o  cestě 
bludištěm není  ovlivňován člověkem,  ale  tzv.  trackovacím algoritmem.  [3]  Úkolem této  práce  je 
vytvořit  virtuální  trojrozměrné  simulační  prostředí  pro tento robot.  Toto prostředí  bude obsahovat 
jednak bludiště jakožto pracovní  oblast  robotu a  samozřejmě  také vlastní  robot,  který se bude na 
základě uživatelem definovaných parametrů bludištěm pohybovat. K tomu, aby simulace odpovídala 
reálné situaci bude virtuální robot vybaven senzory, pracujícími stejným způsobem jako ty použité 
u robotu reálného, tzn. budou měřit vzdálenost k nejbližší překážce ve směru před robot a zároveň také 
ve směrech vlevo a vpravo od něj a tyto údaje bude předávat řídícímu systému, resp. v tomto případě 
uživateli.

  Pro  zvýšení  reálnosti  bude simulace  obsahovat  jednoduchý fyzikální  model,  který  bude 
vypočítáván pomocí fyzikálního enginu Bullet. Simulována bude především  gravitace  a tuhost těles 
tzn. robot neprojde skrz zeď a nevznese se nahoru.

Obr. 1 : Robot Micromouse I vyvinutý na UAI FSI.[2]
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 2 SOUTĚŽ MICROMOUSE
Micromouse je každoroční  soutěž, v níž proti sobě soupeří roboti. Byla založena ve druhé 

polovině 70. let  ve Velké Británii  a těší  se velké oblibě až dodnes. Úkolem, soutěžících robotů je 
dostat se z výchozího bodu připraveného bludiště (zpravidla na jeho okraji)  do jeho středu, přičemž 
jedním  z hlavních kriterií je, aby byl robot zcela soběstačný, to znamená aby celou trasu  absolvoval 
pokud možno bez zásahu člověka, pouze s pomocí svých senzorů a naprogramovaného algoritmu pro 
vyhledávání cesty. Svůj název dostala tato soutěž právě díky podobnosti počínání robotů  s hlodavci, 
využívanými na pokusné vědecké účely. Následující kapitola popisuje pravidla pro konstrukci robotů, 
jejich  programové  vybavení  a  ostatní  podmínky  a  omezení  s  tím,  že  se  mohou   v  jednotlivých 
lokalitách a ročnících mírně lišit.[3], [4]

 2.1 Pravidla soutěže Micromouse 
Hlavním  měřeným  parametrem  je  čas,  který  robot  potřebuje  na  svoji  cestu  bludištěm. 

Výsledné skóre se skládá ze třech dílčích časů, přičemž celkový čas, který robot stráví v bludišti nesmí 
překročit 15 minut. Čas, který zabere robotu cesta ze startovního bodu (tzv. výchozího čtverce) 
do středu bludiště se nazývá tzv. „run“, neboli „pokus“. Čas, od první aktivace robotu do zahájení 
každého pokusu je tzv.  „maze time“ neboli  „čas bludiště“. Pokud bude robot  kdykoliv  v průběhu 
soutěže  potřebovat  lidský  zásah,  bude  to  považováno  za  tzv.  „dotknutí“  a  výsledný  čas  bude 
penalizován +3 sekundy. Celkové skóre je tedy součtem času pokusu + 1/30 času bludiště +  případná 
penalizace za dotknutí. Každý robot má několik pokusů, přičemž se do výsledného skóre počítá pouze 
pokus s nejkratším časem. [3], [4]

 2.2 Bludiště
Bludiště má čtvercový půdorys a skládá se matice 16x16 čtverců, každý o délce stěny 18 cm. 

Stěny jsou vysoké 5 cm a mají tloušťku 1,2 cm, s odchylkou ±5%. Bludiště je po celém svém obvodu 
uzavřeno stěnou, nemá tedy žádný východ. 

Z hlediska povrchové úpravy jsou stěny bludiště zpravidla natřeny bílou barvou, odrážející 
infračervené světlo, zatímco podlaha bývá naopak černá a světlo pohlcuje. Horní strana stěn má barvu 
červenou.

Obr. 2 :  Pohled na bludiště s roboty.[3]
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Startovní čtverec by měl  být umístěn v jednom z rohů bludiště a měl  by být obklopen 
stěnami ze tří stran. Cílová část by měla být tvořena otevřeným čtvercovým prostranstvím 
o rozloze čtyř čtverců.

Spoje jednotlivých dílců bludiště by neměli na podlaze tvořit nerovnosti vyšší než 1 mm a 
celkové rozměry bludiště by měly být dodrženy s přesností 5% nebo 2 cm.[3], [4]

 2.3 Robot
Robot musí  být zcela autonomní. tzn. nesmí během své cesty vyžadovat  zásah člověka, 

nesmí  být  nijak  propojen  s  žádným vnějším zařízením (pomocí  kabeláže,  ani  přes  bezdrátové 
spojení), nesmí vyžadovat vnější zdroj energie.

Z hlediska rozměrů není omezena jeho výška – může z bludiště vyčnívat směrem nahoru, 
ale jeho šířka a délka nesmí překročit velikost 25 cm.

Robot nesmí po cestě odkládat žádné své součásti ani jiné předměty (např. vybitou baterii 
kvůli snížení zátěže) ani vyžadovat žádnou komponentu, kterou nedisponoval při startu.

Robot  nesmí  bludiště  žádným způsobem poškozovat  či  znečisťovat,  nesmí  skákat  přes 
stěny nebo po nich lézt.

Obr. 3 : Jeden z robotů soutěže Micromouse. [3]

Naopak  z  hlediska  konstrukce  žádné  omezení  či  nároky  kladeny  nejsou.  Pokud  robot 
neporuší jiná pravidla, může být jeho typ konstrukce, použité materiály a princip pohybu  (pásový, 
kolový atd.) libovolný. Povoleny jsou i různé stavebnice (např. LEGO). Stejně tak nejsou kladeny 
omezení na typ, velikost, počet a rozmístění senzorů.[3], [4]   
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 3 TYPY ROBOTŮ URČENÝCH PRO SOUTĚŽ MICROMOUSE
Jak již bylo psáno výše, na typ a konstrukci robotů nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

Přesto  se  jednotlivé  stroje  liší  především  v  různém  principu  pohybu  bludištěm,  tj  v  konstrukci 
podvozku. Přestože způsob pohonu není v pravidlech specifikován, v drtivé míře se používají roboty s 
kolovými podvozky na úkor pásových, kráčivých apod. O některé z těchto kolových pojednává tato 
kapitola. Celá kapitola včetně podkapitol čerpá ze zdrojů [1], [3] a [4] 

 3.1 Čtyřkolový Ackermanův podvozek

Tento podvozek je tvořen čtyřmi koly umístěnými po dvojicích rovnoběžně v přední a zadní 
části vozidla. Jedná se tedy o uspořádání nejvíce podobné podvozku osobního automobilu. U robotů s 
tímto  podvozkem je  předpoklad  provozu v terénu  obsahujícím členitější  nerovnosti,  nebo potřeba 
nosnosti nákladu větších hmotností. Jednou z nevýhod tohoto uspořádání je nutnost většího prostoru 
na otočení robotu, neboť ten se nemůže otočit na místě. Pro ideální způsob zatáčení, tzn tak, aby se při 
zatáčení všechna kola odvalovala od podložky a žádné nebylo ve smyku, je zapotřebí, aby vnitřní kola 
byla vytočena pod větším úhlem, než kola na vnější straně zatáčky. Tuto situaci popisuje vztah  (1) pro 
vnější kola  a vztah (2) pro vnitřní kola. V praxi se však takto přesné nastavení nepoužívá, neboť 
komplikace při konstrukci neodpovídají získaným výhodám. 

                                                                (1)

   tan  βout =
l
R  

     

   tan  β in =
l

R−b                                                               (2)

kde    βout  je úhel natočení vnitřního kola. 
   β in   je úhel natočení vnějšího kola [°], 
 l je vzdálenost náprav [m]
 R je poloměr zatáčky [m]
 b je rozchod robotu [m]

Obr. 4 : Čtyřkolový Ackermanův podvozek.[1]
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 3.2 Podvozek s tříkolovým uspořádáním

Nejčastější uspořádání tohoto typu podvozku tvoří dvě motoricky hnaná kola vzadu a jedno 
kolo vepředu, které je motorem pouze natáčené. To má za následek relativně jednoduché řízení kdy 
rychlost  je  určována  jedním  motorem,  zatímco  natočení  druhým.  Ani  vozidlo  s  tímto  typem 
podvozku není schopno otočit se na místě. Přesné uspořádání kol je znázorněno na Obr.5.

Obr. 5 : Tříkolový podvozek.

 3.3 Synchronní podvozek

Jedním z nejvíce používaných uspořádání při použití tohoto typu podvozku jsou tři kola 
umístěná do trojúhelníku. Každé z těchto kol se kromě rotace může i natáčet a to vždy současně a 
ve stejném směru jako kola ostatní. Docílení tohoto efektu je možné  buďto elektronicky, kdy je 
ovšem nutno opatřit každé kolo dvěma motory, nebo mechanicky, kdy postačí pouze dva motory na 
všechna  kola.  Nevýhodou  mechanického  uspořádání  je  ovšem složitější  konstrukce  podvozku. 
Velmi  často  bývá  půdorys  robota  s  tímto  podvozkem  souměrný  (kružnice,  rovnostranný 
šestiúhelník apod.)

Obr. 6 : Synchronně řízený podvozek.
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 3.4 Podvozek vybavený všesměrovými koly

Vozidlo,  vybavené  všesměrovými  koly  vyniká  svojí  vysokou  manévrovatelností  a 
obratností. Je totiž schopno jízdy v jakémkoliv směru i otáčení na nulovém poloměru okolo svislé 
osy.  Všesměrová  kola  jsou  tvořena  nábojem,  který  má  na  svém  obvodu  řadu  soudečkově 
tvarovaných válečků. Tyto valivé elementy jsou umístěny buďto kolmo k ose otáčení kola, nebo s 
ní svírají jiný úhel (nejčastěji 45°). Konstrukce všesměrového kola je patrná z Obr.7. Mohou se tak 
chovat  jako  běžná  kola  v  případě,  že  je  rotace  válečků  zablokována,  nebo  mohou  provádět 
translační  pohyb  ve  směru  osy  náboje.  V  takovém případě  se  otáčí  element,  který  se  dotýká 
podložky  zatímco  náboj  je  zafixován.  Výsledný  pohyb  je  tvořen  vhodnou  kombinací  obou 
předchozích případů. Přes svoji vysokou manévrovatelnost nejsou podvozky se všesměrovými koly 
vhodné  pro  použití  v  členitém  terénu.  Malý  průměr  valivých  elementů  způsobuje  potíže  při 
překonávání  terénních  nerovností  a  střídání  elementů  majících  kontakt  s  podložkou  může 
způsobovat chvění vozidla. [1], [5]  

Obr. 7 : Složení všesměrového kola. [5]

1-náboj
2,3 -valivé elementy
4-hřídel

Obr. 8 : Všesměrové kolo.[5]
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 4 ROBOT MICROMOUSE I
Následující kapitola vychází z diplomové práce Návrh a realizace autonomního robotu pro 

kategorii IEEE Micromouse  [1] a z dokumentace k robotu Micromouse I [2]
Robot, vyvinutý na Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně patří do kategorie 

dvoukolých  robotů  s  diferenciálním  podvozkem.  Toto  uspořádání  podvozku  je  jedním  z 
nejjednodušších a také nejlevnějších. Využívá dvě paralelně usazená kola  umístěná na stejné ose s 
jedním stupněm volnosti. K tomu, aby se robot nepřevrhl slouží dva kulovité trny umístěné v přední i 
zadní  části  podvozku.  Výhodou tohoto řešení  je  kromě  jednoduché konstrukce  a  relativně přesné 
odometrie  pro  navigaci  robotu  také  snadné  řízení  a  jeho  velká  manévrovatelnost.  Robot  s  tímto 
podvozkem  je schopen otočit se na místě. Základem je vzájemné otáčení obou kol. Pokud obě kola 
rotují  stejným  směrem  a  shodnou  rychlostí,  pohybuje  se  robot  přímočaře  vpřed.  Pokud  rotují  v 
opačném smyslu, otáčí se robot na místě. V případě, že se kola otáčejí stejným směrem, ale nestejnou 
rychlostí, pohybuje se robot po kružnici, jejíž poloměr je dán rozdílem rychlostí otáčení kol. 

Obr. 9 : Robot s dvoukolovým diferenčním podvozkem.

Robot  Micromouse  I  má  oválný  půdorys,  což  minimalizuje  možnost  uvíznutí  v  rohu bludiště  při 
manévrování. Jeho základní parametry jsou  podrobněji popsány v tabulce 1.1.

Komponenta Provedení
Typ konstrukce Dvoukolý diferenciální podvozek

Motor 2x krokový elektromotor Teac KP39HM2-025

Senzory 3x senzor Sharp -GP2D 120

Napájení 4x akumulátor LiIon  CGR 18650

Délka 130 mm

Šířka 105 mm

Výška 80 mm

Průměr kol 95 mm

Rozteč kol 60 mm

Hmotnost 990 g

Komunikační rozhraní 2x RS 232 /TTL/ 38400Bd

Tab. 1.1: Základní parametry robotu [2]

Robot Micromouse I je napájen pomocí čtyř  akumulátorů typu LiIon CGR 18650, každý o 
napětí 4.2 V. Ty, po zapojení do série, dodají celkové napětí 16.8 voltu sloužící k napájení senzorů, 



Strana 22  4  Robot Micromouse I

řídícího systému a především dvou  elektromotorů, jimiž je robot poháněn.  Jedná se o krokové 
motory typu TEAC KP39HM2-025 získané z disketových jednotek PC, které vykonají 200 kroků 
na jednu otáčku. Zajišťují nejen pohyb vpřed a vzad, ale i zatáčení realizované rozdílnou rychlostí 
otáčení kol, resp. jejich rotací v opačném smyslu. U robotu Micromouse I je možno řídit proud do 
vnitřních  vinutí   motoru  pomocí  PWM modulace,  řídit  jedno-fázově  i  dvou-fázově  unipolární 
motory a nastavovat poloviční krok. To vše díky použití integrovaného obvodu SLA7051 firmy 
Allegro. Řízení samotných motorů probíhá bez zpětné vazby,  jedná se tedy o řízení v otevřené 
smyčce.

Obr. 10 : Robot Micromouse I [2]

Údaje o aktuální poloze, resp. o vzdálenosti k překážce dodávají robotu tři senzory typu 
GP2D120  od  firmy  Sharp,  které  mají  rozsah  měření  4  až  30cm.  Systém snímání  polohy  je 
postaven na koncepci senzorů s vlastním procesorem, která umožňuje zjednodušení stavby řídícího 
programu. Samotné měření  vzdálenosti  využívá principu optické triangulace. Při této metodě je 
měřící  systém  složen  ze  tří  entit  –  světelného  emitoru,  záznamového  zařízení  (detektor)  a 
samotného měřeného objektu (překážka). Emitor vysílá světelný paprsek, který vytváří na překážce 
nepatrný světelný bod. Z úhlu odrazu paprsku zachyceného detektorem je vypočítána vzdálenost k 
překážce. Bližší představu o principu optické triangulace poskytuje obrázek Obr. 11. Výhodou této 
metody je vysoká přesnost při měření vzdáleností do cca 30-ti cm, ovšem  na větších vzdálenostech 
už je  měření příliš nepřesné  kvůli malé změně výstupního napětí senzoru. Přesto však je možno 
alespoň detekovat překážku do vzdálenosti cca 50 cm.
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Obr. 11 : Princip optické triangulace.  

Při navrhování robotu Micromouse I se tedy vycházelo z požadavku o co nejjednodušší 
konstrukci a co nejnižší cenu, při zachování konkurenceschopnosti s ostatními roboty používanými 
v soutěži Micromouse. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že se podařilo úspěšně navrhnout robota s 
dobrým poměrem cena/výkon.
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 5 POUŽITÉ ŘEŠENÍ 

 5.1 Programovací jazyk Python 
Python je interpretovaný, objektově orientovaný programovací jazyk,  někdy označovaný za 

skriptovací,  nejčastěji je srovnáván s programovacím jazykem Perl nebo Lisp, nicméně oproti  nim 
nabízí nástroje vhodné k tvorbě širokého spektra software. Od jednoduchých skriptů až po rozsáhlé a 
komplexní aplikace včetně grafického uživatelského rozhraní (GUI). Nicméně pravdou zůstává, že 
především poslední ze jmenovaných schopností,  je poněkud přehlížena ve smyslu chybějícího silného 
vývojového nástroje a tak, přestože je možno v Pythonu vytvářet propracovaná grafická rozhraní, je 
programátor  často  odkázán  na  ruční  vytváření  GUI  pomocí  knihovny  Tkinter  což  je  poněkud 
zdlouhavé  a  nepohodlné.  Přestože  jazyk  Python  poskytuje  podporu  pro  integraci  s  jinými 
programovacími jazyky a nástroji, je z něj poněkud obtížný přístup k win32 API funkcím, což činí 
programování  některých specifických druhů aplikací  zbytečně komplikovaným.  Díky otevřenosti  a 
velké flexibilitě jazyku však ne nemožným (viz právě aplikace, jež je součástí této bakalářské práce). 
Mimo to Python obsahuje množství knihoven, které mohou být dále rozšířeny. Jazyk Python vyniká 
svojí  multiplatformností.  Může být  používán nejen pod nejrozšířenějšími  operačními  systémy jako 
jsou  MS  Windows,  Mac  OS  X,  Linux  nebo  OS/2,  ale  i  na  zařízeních  Amiga,  Palm  kapesních 
počítačích, nebo i na tzv. "chytrých telefonech". [9]

Obr. 12 : Logo jazyka Python [9]

Navrhl jej v roce 1990 Giulberto van Rossum a nyní je udržován a vyvíjen společností  Python 
Software Foundation, která jej vydává po svobodnou open source licencí tudíž je ho možno zdarma 
používat a šířit a to i pro komerční účely. 

Charakteristickou vlastností  jazyka  Python  je  jeho jednoduchá syntaxe  a  relativní  krátkost 
kódu ve srovnání s jinými programovacími jazyky, což činí Python vhodným jazykem pro začínající 
programátory.  Je  to  způsobeno  mimo  jiné  silnou  inspirací  jazykem  ABC,  který  byl  pro  naučení 
základům  programování  přímo  určen.  Příkladem  budiž  na  příklad  skutečnost,  že  v  Pythonu  se 
nedeklarují proměnné a jejich typy, nýbrž je proměnná vytvořena v okamžiku, kdy je do ní přiřazena 
hodnota a je takového typu, jakého je přiřazovaná hodnota. [9]

Další  význačnou  vlastností,  výhodnou  pro  začínající  programátory  je  potřeba  důsledně 
dodržovat  odsazování  řádků  kódu.  Těla  jednotlivé  cyklů  a  podprogramů  totiž  nejsou  ohraničeny 
žádnými  znaky či  uvozovacími  klíčovými  slovy jako například  „begin/end“  v  Pascalu,  ale  pouze 
pomocí  odsazení  řádků,  díky čemuž  je  samotný  kód kratší  a  přehlednější.  Toto opatření  pomáhá 
vytvářet dobré návyky udržování přehledného kódu. Z druhé strany je však nutno přiznat, že takovéto 
omezení  může  v  některých  případech  působit  příliš  restriktivně  a  znesnadňovat  zkušenému 
programátorovi vlastní způsob formátování textu, který by mohl být vhodnější. 

Jazyk Python je často využívá nejen jako samostatný programovací jazyk pro tvorbu stand-
alone aplikací, ale je nezřídka využíván jako skriptovací jazyk jakožto součást nejrůznějších programů 
pro rozšíření jejich možností. Příkladem za všechny budiž grafický editor Blender. [9]
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 5.2 Blender
K vytvoření virtuálního robotu a simulačního prostředí byl zvolen grafický editor Blender, 

což je aplikace zaměřená na vytváření 3D modelů a animací. Mimo to, Blender obsahuje nástroje 
na rendering, prostprodukční činnost a také má v sobě integrovaný fyzikální engine Bullet sloužící 
k  výpočtu  kolizí  objektů  a  k  simulaci  kapalin,  díky  němuž  je  v  Blenderu  možná  tvorba 
interaktivních aplikací. Je psán v jazyce C++ s využitím funkcí OpenGL. Díky faktu, že Blender 
využívá Python jako skriptovací jazyk pro rozšíření svých schopností jsou možnosti tvorby ještě 
větší. [10]

Obr. 13 : Logo 3D editoru Blender

Blender  je  vyvíjen  pod  Open  source  licencí  společností  Blender  Foundation  sídlící  v 
Amsterdamu.

Jedna z velkých výhod Blenderu je, jako u většiny významných open source projektů, jeho 
mutiplatformnost. Lze provozovat pod operačními systémy Windows, Linux,  MacOS X, FreeBSD, 
Solaris a dalšími, přičemž si zachovává stále naprosto stejný interface a výstupy (výsledky práce) 
mohou  být  mezi  jednotlivými  platformami  nezávisle  přenášeny.  Výstup  z  Blenderu  na  jedné 
platformě tedy může být ihned použit na jiné platformě. [10]

Důvody  proč  byl  pro  práci  zvolen  právě  Blender  jsou  jednak  jeho  otevřenost  a 
multiplatformnost,  ale také provázanost jednotlivých aspektů práce v jeden celek. Tzn. každá z 
dílčích operací jako modelování, programování a simulace fyziky mohla být realizována v jediném 
vývojovém  prostředí  a  tím  také  odpadly  problémy  s  případnou  vzájemnou  nekompatibilitou 
jednotlivých vývojových aplikací a exportováním dílčích výsledků práce z jednoho formátu do 
druhého, které by mohly nastat při rozdělení práce do různých vývojových nástrojů.  

Obr. 14 : Ukázka práce v Blenderu.
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 6 KOMUNIKACE MEZI PROCESY
Následující kapitola vychází ze zdrojů [5], [6] a [7]
Díky implementaci  Pythonu jako skriptovacího jazyka do grafického editoru Blender, bylo 

možno tento jazyk s výhodou použít k usnadnění některých aspektů vývoje samotného simulačního 
softwaru  pro  robot  Micromouse  I,  jako  například  modelování  a  nastavování  kolizních  parametrů. 
Vzhledem k požadavku na univerzálnost výsledné simulace, především ve smyslu  její nezávislosti na 
programovacím jazyku použitém pro trackovací algoritmus, bylo nutno implementovat do programu 
možnost komunikace s jinou, nezávislou aplikací. V konečném důsledku tedy bylo nutno zajistit, aby 
byl   program virtuálního robotu, psaný v Pythonu,  ovladatelný ze vnějšího zdroje, tj. z programu, 
psaném v Borland Delphi 7.  

Tento fakt  s  sebou nese  požadavek na vyřešení  otázky komunikace mezi  oběma běžícími 
procesy.   

Ve většině 32-bitových operačních systémů, jakými jsou např. MS Windows nebo Linux, mají 
jednotlivé procesy odděleny své zdroje, tzn. paměťový prostor. Díky tomu je zajištěna větší stabilita 
jejich chodu, neboť pád jednoho procesu zpravidla příliš neovlivní chod druhého. Na druhou stranu je 
však znesnadněna komunikace mezi  nimi.  Pokud tedy chceme,  aby jeden běžící  proces zpracoval 
nějaká data v paměti, patřící jinému procesu, není možné pouze předat ukazatel na jejich počátek a 
délku, protože ukazatele z jednoho procesu nelze použít v procesu druhém. Ukazují totiž do úplně 
jiného adresového prostoru. [5]

Způsobů jak tuto situaci řešit je hned několik. Zde jsou uvedeny dva z nejčastěji používaných. 

 6.1 Předávání zpráv Windows 
[6] Předávání zpráv je ve velké míře používáno v operačním systému MS Windows. Jedná se 

o jakousi signalizaci, že v systému došlo k činnosti. Touto činností může být jakýkoliv zásah uživatele 
jako kliknutí myši, stlačení klávesy, nebo i provedení nějaké procedury či funkce programem. Systém 
poté vytvoří zprávu, která obsahuje všechny potřebné údaje o dané činnosti a odešle ji aplikaci, které 
se týká. Každá aplikace má svoji vlastní frontu zpráv, kam jsou jí zprávy zasílány a ty pak postupně 
vyzvedává a zpracovává. Mechanismus předávání zpráv je v základě tvořen čtyřmi hlavními elementy:

 
1) Místo vzniku zprávy - Je místo, ve kterém došlo k činnosti (např. tlačítko, kam uživatel 

klikl) a tedy i k vygenerování příslušné zprávy.

2) Fronta zpráv - Zprávy jsou zasílány na konec fronty příslušné aplikace a tam se hromadí,  
dokud nejsou zpracovány smyčkou zpráv.

3) Smyčka zpráv - Slouží k vyzvednutí zprávy na prvním místě fronty a jejímu předání okenní 
proceduře.  

4)  Okenní procedura - Zpracuje zprávu a provede odpovídající akci. Aplikace může mít více  
         oken a tedy i více okenních procedur. 
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 6.1.1 Implementace zpráv v Borland Delphi 7  

V Borland Delphi 7 se deklarace zpráv nachází v souboru windows.pas, jde tedy u jednotku 
windows uvedenou v sekci uses. V podstatě se jedná o obyčejný záznam s několika složkami. 

type 
  TMsg = packed record 
    hwnd: HWND; 
    message: UINT; 
    wParam: WPARAM; 
    lParam: LPARAM; 
    time: DWORD; 
    pt: TPoint; 
  end; 

Význam jednotivých položek je následující: 

hwnd: Je to tzv. "handle" okna -jeho identifikátor, podle nějž lze jednotlivá okna 
rozlišovat. Oknem ovšem nemusí být pouze okno v obecném slova smyslu, ale i  
různé ovládací prvky. 

message:  Zpravidla jedna z předem definovaných konstant, ale může být i definována 
    uživatelem. Je to informace o významu zprávy  

wParam, lParam:  Doplňkové parametry. Bývají individuální pro různé zprávy.

time: Čas, kdy byla zpráva vygenerována. 

pt: Údaj o pozici kurzoru myši v okamžiku vygenerování zprávy. 

Přestože na systému zasílání zpráv jsou založeny samotné Windows a je možné jimi zasílat 
i velké objemy, často se používají  pouze na zasílání malých objemů dat a krátkých zpráv. 
S výhodou se využívají na signalizaci, že procesu zasíláme data jiným způsobem.

 6.2 Mapování souborů - file mapping 

Tato technika umožňuje namapovat soubor na určitou část paměti. Tento soubor může být 
jak  reálný  (existující  fyzicky  na  pevném disku),  tak  i  pouze  virtuální  tzn.  existující  pouze  v 
namapované paměti. Po namapování bude souboru přiřazena určitá část paměti a kdykoliv se tato 
změní, změní se i soubor samotný. Síla této techniky spočívá v tom, že si libovolný počet aplikací 
může namapovat jeden a tentýž soubor a pomocí něho pak spolu komunikovat, neboť kdykoliv 
změní svoji část namapované paměti, změní se i v ostatních díky propojenosti s jedním souborem. 

V praxi to funguje tak, že operačních systémech Windows probíhá dělení paměti na tzv. 
stránky. Pokud program zažádá o přidělení fyzické paměti, namapuje se volná stránka z operační 
paměti do paměti virtuální. Kapacita operační paměti je pevně dána hardwarem, zatímco kapacita 
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virtuální paměti je stanovena na 4GB, přičemž pro samotný systém je rezervována polovina této 
hodnoty. Každá aplikace tedy může mít k dispozici maximálně 2GB virtuální paměti. Pochopitelně 
tato virtuální paměť je zpočátku prázdná a začne se využívat až v okamžiku, kdy aplikace zažádá o 
paměť. [6]

V případě, že nebude k dispozici žádná volná operační paměť, systém nalezne stránku v 
paměti, která nebyla dlouho využívána a nahraje ji na pevný disk. Takto uvolněnou paměť poté 
přidělí příslušné aplikaci. Naopak pokud vznikne požadavek na uložení dat do paměti, která již sice 
byla  namapována,  ale  nenachází  se  v  operační  paměti  (byla  přesunuta  na  pevný disk),  systém 
nahraje stránku z disku zpět do paměti a aplikace může pokračovat ve své činnosti. [6]

Názornější ukázku představuje následující schema: 

Obr. 15 :  Schema mechanismu mapování souborů 

Vidíme,  že  aplikace č.1  má  namapovanou stránku 1 a  2,  přičemž stránka 1 byla  kvůli 
nedostatku místa v operační paměti přesunuta na pevný disk. V případě, že aplikace 1 bude chtít 
něco uložit do stránky 1, systém bude muset uvolnit místo v operační paměti (něco přesunout na 
disk) a poté stránku 1  z disku přesunout zpět do paměti. Naopak stránka 2 pro aplikaci 1 stejně 
jako stránka 1 pro aplikaci 2 jsou aplikacím zcela k dispozici. 
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 7 APLIKACE VYTVOŘENÉHO ŘEŠENÍ 
Prvním krokem při realizaci úlohy bylo vytvoření trojrozměrného modelu robota stejně jako 

bludiště, ve kterém se bude pohybovat. Pro relevantnost výsledků, bylo zapotřebí vytvořit modely v 
patřičném rozměrovém měřítku. Protože však Blender neumožňuje zadávat rozměry v milimetrech ani 
v  žádných  jiných,  reálně  existujících  rozměrových  jednotkách,  byly  pro  stanovení  rozměrů 
modelovaných objektů převedeny reálné jednotky na tzv.  Blender units  (BU) což jsou univerzální 
rozměrové jednotky používané v Blenderu. Bludiště bylo vymodelováno o poloviční rozloze oproti 
velikosti stanovené v pravidlech soutěže Micromouse (tzn. 8x8 polí místo 16x16) a to z toho důvodu, 
že  bylo  modelováno  na  základě  reálně  existující  předlohy  zhotovené  na  Ústavu  automatizace  a 
informatiky. Toto bludiště slouží výhradně k účelu testování trackovacího algoritmu k čemuž je jeho 
rozloha více než dostačující  

 7.1 Realizace simulačního prostředí
Jedním ze základních požadavků pro simulační prostředí bylo vytvoření alespoň základního 

fyzikálního modelu, který nedovolí robotu proniknout skrze stěnu virtuálního bludiště a zároveň mu 
zabrání  v  provádění  činností  odporujících  základním fyzikálním  zákonům jako  je  levitování  nad 
bludištěm a podobně.  K tomuto  účelu byl  s  výhodou využit  již  výše zmiňovaný fyzikální  engine 
Bullet, který je přímo součástí Blenderu, což je jedním z důvodů proč byl  pro modelování vybrán 
právě tento program.

Přestože  samotný  model  robotu  není  z  hlediska  výkonu  dnešních  počítačů  nikterak 
komplikovaný, bylo vhodné výpočty kolizních parametrů  co možná nejvíce zjednodušit. Méně složitý 
model  dopomůže  nejen  k  odlehčení  zátěže  procesoru,  ale  především  sníží  pravděpodobnost 
neočekávaných kolizí v rámci samotného modelu i mezi modely robot-bludiště. Toho bylo dosaženo 
pomocí rozdílného fyzikálního a grafického modelu. Fyzikální model se omezoval pouze na hrubé 
obrysy  tvaru robotu,  zatímco  grafický model  určený k vlastní  vizualizaci  robotu  byl  zpracován s 
většími detaily.

Obr. 16 :  Srovnání grafického a fyzikálního modelu.

Pro realizaci senzorů, detekujících přítomnost překážky byla použita interní metoda Bulletu, 
která spočívá ve vytvoření objektu, který měří vzdálenost k nejbližší překážce v daném směru a tuto 
hodnotu lze přiřadit do zvolené proměnné. Pro každý ze tří senzorů, byl vytvořen skript, který se stará 
o sběr údajů ze senzorů  a jejich následné odeslání řídící aplikaci. 

V neposlední  řadě bylo  zapotřebí  věrné napodobení  pohybu  zprostředkovaném krokovými 
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motory.  Přístupů  k  řešení  tohoto  problému  bylo  zpočátku  velké  množství.  K  prakticky 
použitelnému výsledku jich však mnoho nespělo. Interní metody fyzikálního enginu Bullet tak, jak 
je implementován v Blenderu skýtají několik možných přístupů, jakými lze ovládat pohybující se 
objekt. Jsou jimi například aplikování silových impulsů v daném směru, nastavení zadané rychlosti 
s použitím hmotnostních a třecích údajů pro zrychlovací a zpomalovací fázi, nebo prosté přesunutí 
objektu z místa na místo bez použití fyzikální simulace. Zvláštnost krokových motorů spočívá v 
tom, že jejich chod je dán jednotlivými oddělenými impulsy, nikoliv spojitým provozem s plynulou 
fází  zrychlování/brzdění.  Z  tohoto  důvodu  bylo  přistoupeno  k  ovládání  robotu  nikoliv 
prostřednictvím  rotace  kol  a  přenesení  jejich  pohybu  na  robot,  ale  ovládáním  přímo  robotu, 
přičemž rotace kol se stala pouze vizuální záležitostí. Tento způsob umožnil přesný pohyb robotu 
po jednotlivých krocích bez nepřesností způsobených prokluzováním kol v případech, kdy engine 
nedokázal dostatečně přesně přenést rotační pohyb kol na translaci robotu při rotaci kol o malý 
počet úhlových stupňů, zvláště pak při nastavení poloviční délky kroku, tj. 400 kroků za otáčku. 
Zároveň tak bylo umožněno flexibilnější nastavování chodu virtuálního motoru, pro které slouží 
dva parametry. Jedním se nastavuje čas v milisekundách po který se bude robot pohybovat / otáčet 
se v daném směru a druhý slouží pro úpravu rychlosti, s jakou bude daný pohyb probíhat. Samotná 
délka dráhy se tedy spočítá dle jednoduchého vzorce:

s = v*t                                                                         (3)

Obr. 17 : Model robotu v bludišti

Aby byla aplikace  prakticky použitelná pro simulaci, musí samozřejmě v co největší míře 
odpovídat skutečné situaci.  Proto bylo pochopitelně zapotřebí synchronizovat pohyb virtuálního 
robotu s jeho reálnou předlohou. To znamená zajistit, aby vzdálenost, kterou oba dva roboty ujedou 
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na  jeden krok motoru byla pokud možno shodná.  Vzhledem k výše popsanému způsobu pohybu 
virtuálního robotu nebylo možné použít metodu otočení kol o 1/200 resp. 1/400 otáčky a přenést 
tuto rotaci na dopředný pohyb. Místo toho byla požadovaná vzdálenost vypočítána pomocí obvodu 
kola poděleného počtem kroků na jednu otáčku.  Pro posun robotu o tímto způsobem získanou 
vzdálenost  ale bylo  zapotřebí  ještě upravit  výše zmiňované dva parametry pro rychlost  a dobu 
pojezdu.  Opět  byly  hledané  hodnoty  získány ze  základního  vztahu  pro  dráhu,  čas  a  rychlost. 
Přičemž dráha je udávána v BU, čas v milisekundách a rychlost v BU za časový krok, to znamená 
1/25 sekundy.

Veškeré programování  v Pythonu a simulování fyziky se v Blenderu provádí v modulu 
nazvaném GameEngine. V tomto modulu musí být všechny skripty přilinkovány na nějaký objekt, 
tzn.  na nějaký vymodelovaný předmět,  přičemž vůbec nezáleží  na tom,  zda se tento objekt  ve 
výsledné simulaci graficky zobrazí nebo ne. Další zvláštností GameEnginu je také fakt, že se při 
běhu  výsledné  aplikace  všechny  skripty  spouštějí  periodicky  jednou  za  časový  krok  čili 
pětadvacetkrát za sekundu. Jedním z důsledků opakovaného spouštění skriptů je, že pokud je na 
začátku přiřazena do proměnné nějaká hodnota,  tak při  opětovném spuštění skriptu je tam ona 
hodnota opět, nezávisle na tom, jak bylo z danou proměnnou v rámci skriptu nakládáno. Takto 
rychlé  opakované  spouštění  skriptů  není  vždy  žádoucí  a  proto  bylo  u  některých  skriptů  toto 
opakování omezeno pomocí tzv. property. [10]

Všechny skripty nalinkované na nějaký objekt v GameEnginu jsou do velké míry na sobě 
nezávislé  a  to  i  v  případě,  že  jsou  nalinkované  na  jeden  a  ten  samý objekt.  To  znamená,  že 
jakákoliv proměnná může být použita ve více skriptech a přitom si ponechává tu hodnotu, kterou 
obdrží  v  daném skriptu,  čili  jedná  se  vlastně  o  více  proměnných.  Stačí,  aby jejich  název  byl 
unikátní v rámci skriptu, protože jednotlivé skripty na sebe nevidí. [10]

V GameEnginu však existují tzv. property což je zde zvláštní typ proměnných, které jsou 
definovány mimo  skripty a  počáteční přiřazení jejich hodnoty se neopakuje. Díky tomu lze napsat 
skript, jehož vykonání je podmíněno hodnotou dané property při prvním spuštění aplikace a po 
vykonání funkcí ve skriptu jím hodnotu oné property změnit čímž se zajistí nesplnění podmínky při 
dalším spuštění  skriptu  a  tím jeho nevykonání.  Property jsou  stejně  jako  skripty linkované na 
objekt a lze je volat z jakéhokoliv skriptu nalinkovaného na stejný objekt. [10]

Jedním ze skriptů spuštěných pouze jednou je skript, který inicializuje komunikaci mezi 
aplikací simulace a ovládacím rozhraním jež tvoří jinou samostatnou aplikaci. Naopak mezi skripty 
spouštěné neustále patří část kódu reagující na podněty uživatele. 

Pro komunikaci  výsledné  aplikace s  uživatelem,  zprovoznění  interaktivity  a  aktivování 
logiky se v Blenderu používají  tzv.  Logic bricks.  Je to systém vzájemně  propojených graficky 
znázorněných elementů,  který  z  části  nahrazuje  vlastní  programování  a  umožňuje  tak  vytvořit 
jednoduchou interaktivní aplikaci i bez napsání jediného řádku kódu. Pochopitelně neposkytuje tak 
široké spektrum možností  jakého lze dosáhnout  psaním skriptů,  ale lze jej  využít  například ke 
zjednodušení kódu. Jednotlivé prvky tvoří tři základní typy:  Senzory, Kontrolery a Aktuátory. [10]

Senzory: Zabezpečují zjišťování stavu objektu, jeho vlastností nebo vstupu uživatele (např. 
  stisknutí klávesy).

Kontrolery: Rozhodují o tom, zda a která činnost bude vykonána na základě informací ze 
       senzoru. Pomocí kontrolerů se mimo jiné aktivují skripty.  

Aktuátory: Vykonávají akci podle rozhodnutí kontroleru.

 Každý z  výše  zmíněných  typů  prvků  má  ještě  mnoho  svých pod-kategorií  Například 
senzor může reagovat na vstup z klávesnice nebo na kolizi dvou objektů a podobně.
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Obr. 18 : Schéma propojení Logic Bricks.
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Ke  zprostředkování  komunikace  mezi  simulačním  prostředím  psaném  v  jazyce  Python  a 
ovládacím  rozhraním  psaném  v  Borland  Delphi  7  byla  vytvořena  knihovna  funkcí,  které  umějí 
komunikovat  s  oběma  výše  zmíněnými  aplikacemi.  Tuto  knihovnu  představuje  soubor 
microMouse_Virtual.dll.  V  tomto  souboru  jsou  obsaženy  metody,  které  mapují  virtuální  paměť, 
vytvářejí ukazatele a jsou schopny měnit parametry funkcí obou aplikací. K tomu, aby bylo možno 
pomocí tohoto souboru propojit simulační prostředí nejen s tímto relativně jednoduchým ovládacím 
rozhraním sloužícím výhradně  k otestování  vlastní  komunikace,  ale  i  s  jinou,  nezávislou  aplikací 
sloužící k optimalizaci trackovacího algoritmu, je zapotřebí důkladně znát metody,  používané v dll 
knihovně. Všechny procedury, funkce, jejich parametry a účel, ke kterému slouží. Seznámení s výše 
zmíněným je účelem této kapitoly. 

Všechny metody,  použité v souboru microMouse_Virtual.dll  jsou psány jako funkce.  Mají 
tedy  návratovou  hodnotu  a  ta  může  nabývat  hodnot  TRUE  nebo  FALSE.  Slouží  k  identifikaci 
disfunkčnosti  té  které  funkce  a  dopomáhá  odhalit  případy,  kdy  funkce  nemohla  být  vykonána, 
například z důvodu selhání komunikace. Dále bylo vhodné upravit dll knihovnu tak, aby ji bylo možné 
použít pro jakýkoliv programovací jazyk, ne jen pro Pascal, ve kterém byla psána. 

Přestože samotný koncept  dll  knihovny je sám o sobě dostatečně univerzální,  vyskytly  se 
drobné detaily,  které by mohly mít  za následek vznik nekompatibility.  Jedním z nich je předávání 
parametrů funkcí, kdy konvence používaná v jazyce Pascal byla nahrazena způsobem, vyžívaným v 
jazyce C. Jedná se o to, že v Pascalu jsou parametry funkcí a procedur řazeny do zásobníku zleva 
doprava. z hlediska univerzálnosti je však výhodnější parametry řadit dle konvence jazyka C, tedy 
zprava doleva.

Zde je stručný seznam použitých funkcí i s jejich parametry: 

function mmSetDelphiMsg( aText : string ): boolean; cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';    

function mmSetDelphiReady(): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';  

function mmSetDelphiBusy(): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';  

function mmOpenCommunication(): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll'; 

function mmIsPythonReady(): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';  

function mmGetPythonMsg(): PChar;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';      

function mmCloseCommunication(): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';    

function mmSetSteps( aSteps : LongWord ): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll'; 

function mmMoveForward( aCount : LongWord ): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll'; 

function mmMoveBackward( Count : LongWord ): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll'; 

function mmTurnLeft( aCount : LongWord ): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll'; 

function mmTurnRight( aCount : LongWord ): boolean;cdecl ; external 'microMouse_Virtual.dll';
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Význam jednotlivých metod je následující:

mmSetDelphiMsg - Má parametr aText typu string a vrací (jako všechny použité funkce) hotnotu 
       True nebo False. Slouží k nastavení obsahu virtuálního souboru Del2PyMsg.

mmSetDelphiReady -Tato funkce žádný parametr nemá. Slouží k nastavení ovládací aplikace do 
         stavu "připraven na komunikaci".

mmSetDelphiBusy -Bez parametru. Nastaví ovládací aplikaci do stavu "zaneprázdněn", který může 
     nastat při přílišném zahlcení příchozími signály. V takovém případě druhá 

   strana vyčkává, dokud není aplikace opět ve stavu "připraven".  
 

mmOpenCommunication - Bez parametru. Vytváří virtuální soubory pomocí CreateFileMapping a 
      mapuje je do virtuální paměti. Těmito soubory jsou: 

sDelStatus- pro určení stavu (ready/busy) ovládací aplikace 
sDelMsg - pro samotný obsah zprávy, která putuje z ovládací aplikace do simulace 
sPyStatus -pro určení stavu (ready/busy) simulace 
sPyMsg -  pro obsah zprávy odcházející ze simulace 

mmIsPythonReady - Bez parametru. Pokud už byla zahájena komunikace, tak přistoupí pomocí 
MapViewOfFile k souboru sPyStatus a zjistí stav připravenosti simulační aplikace. 
Pokud je připravena, vrací funkce hodnotu True, v opačném případě False. 

mmGetPythonMsg -Bez parametru. Je to jediná funkce, která nevrací Booleovskou hodnotu, ale  
hodnotu typu PChar. 

Tato funkce zjišťuje, obsah zprávy jdoucí ze simulace do ovládací aplikace. I tato 
akce je podmíněna spuštěnou komunikací. 

mmCloseCommuncation - Bez parametru. Přidá na konec zprávy odcházející z deplphi ukončovací 
příznak 'END();' a uzavře komunikaci. Koncový příznak obsažený v této 
zprávě zároveň způsobí ukončení simulační aplikace.  

mmSetSteps - má parametr aSteps typu longword. Zavolá funkci mmSetDelphiMsg jejíž parametr 
nastaví jako: SETSTEP(parametr) +středník, podle kterého program pozná 
konec příkazu. Slovo SETSTEP značí nastavování kroku motoru (200 nebo 
400 kroků na otáčku a číselný parametr určuje která hodnota má být 
zvolena.) 

mmMoveForward -má parametr aCount typu longword. Stejný mechanismus jako u mmSetSteps s 
tím rozdílem, že místo velikosti kroku se nastavuje počet impulsů, tedy o
kolik kroků se má robot posunout. Tato funkcionalita není v současné ovládací 
aplikaci využita a slouží zde jako příprava pro budoucí rozšíření.

Naprosto stejný princip je použit i u následujících třech funkcích sloužících pro pohyb dozadu, 
rotaci robotu vlevo a vpravo. Tedy funkce  mmMoveBackward, mmTurnLeft, a  mmTurnRight.



Strana 37

 9 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI
Aby bylo možné prakticky ověřit zda způsob komunikace simulačního prostředí s externí aplikací je 
funkční a zda je tedy možno simulaci  využívat ve spojení s nezávislou aplikací tak, aby do zdrojového 
kódu simulace nebylo zapotřebí zasahovat, bylo vytvořeno jednoduché ovládací rozhraní. Tvoří ho 
aplikace psaná v Borland Delphi 7 a má za úkol ovládat pohyb robota a zároveň  přijímat   údaje ze 
senzorů robota. Tímto způsobem je možné ověřit funkčnost komunikace v obou směrech čili Python-
>Delphi i Delphi->Python. 

Obr. 19 : Ovládací aplikace.

1) Okno pro výpis informací a výstupů ze senzorů
2) Ovládání směru rotace levého kola
3) Ovládání směru rotace pravého kola
4) Přepínání zvoleného kroku
5) Tlačítka pro přímé ovládání pohybu robotu
6) Tlačítko pro odeslání nastaveného pohybu simulaci.

Aplikaci  tvoří  pouze několik ovládacích prvků,  které mají  na starosti  pohyb robota a nastavování 
velikosti  kroku motoru,  dále  pak textové okno,  ve  kterém jsou pro uživatele  vypisovány důležité 
informace (např. že komunikace byla navázána) a údaje o poloze nejbližší překážky, přicházející ze 
senzorů virtuálního robota. Vzhledem k faktu, že aplikace slouží pouze jako test komunikace a že je 
zcela ovládána uživatelem, byla snížena frekvence vypisování polohových údajů na jeden výpis za 
sekundu. Uživatel tak uvidí každou sekundu jeden údaj z každého ze tří senzorů a není tak zahlcen 
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nepřetržitým tokem informací. Toto snížení se týká pouze rychlost vypisování údajů na obrazovku, 
nikoliv zasílání informací mezi jednotlivými aplikacemi. Ovládáni pohybu robota je realizováno 
přes jednotlivá kola. To znamená,  že uživatel  zadá každému kolu zvlášť jakým směrem se má 
otáčet,  a  jak  dlouhý  krok  má  být  použit.  Poté  už  jen  klikne  na  tlačítko  pro  odeslání  příkazu 
simulační aplikaci a ta provede daný úkon s parametry, jež uživatel nastavil. Interně je nastavování 
kroku řešeno přes funkci mmSetSteps jejímž parametrem je velikost kroku (viz minulá kapitola), a 
který nabývá pouze dvou hodnot,  v závislosti  na tom,  jak dlouhý krok uživatel zvolí.  Hodnota 
tohoto  parametru  je  však  určena  ve  zdrojovém  kódu  ovládací  aplikace  a  až  po  odeslání  je 
zpracována  simulační  aplikací  a  přepočítána  na  pohyb.  Je  tedy  velmi  snadné  měnit  délku 
jednotlivých kroků a sladit tak pohyb virtuálního robota s jeho reálnou předlohou bez toho, aby 
bylo zapotřebí zasahovat do zdrojového kódu simulace.  

Obr. 20 : Simulační aplikace.

Po spuštění ovládací aplikace je potřeba spustit i simulační aplikaci a poté ještě aktivovat 
komunikaci mezi oběma programy kliknutím na tlačítko „navázat komunikaci“ v ovládací aplikaci. 
Poté by se mělo v informačním okně zobrazit upozornění, že komunikace byla navázána a měly by 
se začít zobrazovat první údaje ze senzorů. V tomto okamžiku už spolu obě aplikace komunikují a 
je možno robotu zadávat příkazy.
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 10 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo vytvořit funkční virtuální model robotu Micromouse I, určeného pro 

soutěž Micromouse. Tato simulace je určena pro testování a optimalizaci programu, na základě něhož 
se robot pohybuje bludištěm – tzv. trackovací algoritmus. 

Zároveň bylo potřeba zajistit, aby tato simulace byla využitelná pro testování trackovacího 
algoritmu psaného v libovolném programovacím jazyce, nejen v Pythonu, v němž je psána samotná 
simulace. Proto byla vlastní simulační aplikace oddělena od ovládacího rozhraní a toto bylo psáno 
jako samostatná aplikace a dokonce v jiném programovacím jazyce. Nedílnou součástí práce tedy bylo 
vyřešení a zprovoznění funkčnosti komunikace mezi těmito dvěma programy.

Způsobů jak něčeho takového docílit existuje celá řada a několik z nich bylo i vyzkoušeno, 
aby se vzápětí ukázaly jako nedostatečně univerzální, neefektivní, či jiným způsobem nevhodné. Ať 
už  kvůli  principu  jejich  fungování,  nebo  kvůli  jejich  nepříliš  vhodné  implementaci,  způsobené 
nedostatečnými zkušenostmi autora. Po vyzkoušení několika slepých cest byla nakonec komunikace 
vyřešena pomocí mapování virtuálních souborů. Tato metoda se ukázala jako dostatečně vhodná pro 
daný účel a byla úspěšně zrealizována. Použity byly standardní Win32 API funkce, což způsobilo, že 
vytvořené programy jsou spustitelné pouze na platformě Microsoft Windows. Takovéto omezení je 
ovšem přijatelné a v konečném důsledku nijak nebrání praktickému použití vytvořených programů. 
Jisté problémy nastaly při pokusu použít Win32 funkce v Pythonu, který na to ve svém výchozím 
nastavení nebyl připraven. Proto byla importována knihovna Win32 funkcí určená přímo pro Python 
pywin32package ze stránek [11].

Vývoj obou aplikací byl koncipován tak, aby bylo možné je v budoucnu snadno rozšířit, přidat 
nové funkce a obecně je upravit pro optimálnější použití simulace. Týká se to především ovládací 
aplikace,  která  je  v  současném stavu  určena  pouze jako  test  komunikace.  V budoucnu může  být 
nahrazena sofistikovanějším programem a pohyb robotu už nebude řídit pouze uživatel, ale vlastní 
trackovací algoritmus. Současná verze ovládací aplikace například dokáže posunout robota pouze o 
jeden krok na příkaz, ovšem není problém v budoucnu zadat robotovi např. příkaz „ujeď 40 kroků 
vpřed“,  protože  aplikace  (resp.  dll  knihovna  funkcí  pro  komunikaci)  je  na  tuto  možnost  už  nyní 
připravena.  Stačí  změnit  číselný  parametr  funkce  mmMoveForward  ze  současné  hodnoty  1  na 
libovolné jiné celé číslo.

Stejně tak je možno snadno měnit velikost jednotlivých kroků robotu.(viz. minulá kapitola) 
Vytvořené aplikace tedy mohou v budoucnu naleznout užitečné využití v praxi. Díky tomu, že 

již nebude potřeba mít kvůli testování trackovacího algoritmu k dispozici reálného robota a bludiště, 
může tato bakalářská práce přispět  k rychlejšímu,  pohodlnějšímu a efektivnějšímu rozvoji  na poli 
algoritmů umělé inteligence. 
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