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Anotace 
Náš maturitní projekt se zaobírá vytvořením na dálku ovládaného pásového stroje, který bude 

schopný překonávat menší nerovnosti, urazit nemalé vzdálenosti bez nabíjení a schopný 

komunikovat na slušné vzdálenosti i bez přímého vizuálního kontaktu. Ovládání bude 

probíhat přes WiFi pomocí vytvořeného ovládacího programu na počítači. Ovládací jednotka 

robota bude s programem na počítači komunikovat pomocí protokolu, který vytvoříme a 

řádně otestujeme. Tělo robota bude vytvořené z ohýbaných plechů a bude mít otvírací víko 

pro snadnou manipulaci se součástkami uvnitř. Na pásy poháněné pomocí dvou výkonných 

elektromotorů použijeme velice pevné hnací řemeny. Robot bude schopný pomocí kamery 

zachytávat obraz a posílat ho do počítače. Tvořit panoramata pomocí servo motoru na kterém 

bude uchycená kamera. Na servu bude také umístěn sonar (senzor vzdálenosti) a na počítači 

bude tvořit mapu okolí. 

 

Anotation 
The goal of my project called “Self-propelling robot controlled by PC” is to create a remote 

controlled tracked robot containing a variety of sensors. I have chosen the topic because I 

have already had previous experience with repairing an older robotic vehicle, which was 

created as a project by former students of our school. I have cooperated with my classmate, 

Marek Fiferna. The task of the project is to build a presentable piece of equipment that would 

demonstrate our abilities and represent our school. The project consists of four parts. The first 

part is focused on choosing which kind of robot to build and selecting appropriate 

components for that task. The second part is geared to testing of, troubleshooting and getting 

familiar with custom, third-party built robot chassis. The third part deals with prototyping and 

refining the essential electronic equipment of the vehicle. The last part of the project is about 

creating the mandatory controlling software and reviewing everything that we’ve done. I am 

convinced the device will help demonstrate the importance of specific technical classes in our 

school as well as the value of students initiative. The whole project can be used for the school 

promotion during School Open Days, Schola Pragensis and as a teaching aid for Application 

Development and/or Automatization. 
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1. Zadání 

Vytvořte pohyblivého robota řízeného procesorem Raspberry Pi a ovládaného dálkově z 

počítače. Robot má splnit tyto funkce: 

 Pásový pojezd s možností pohybu dopředu, zpět, zatáčení a otáčení na místě. 

 Zastavení před překážkou. 

 Mapování místnosti ve 2D. 

 Dálková komunikace bezdrátová. 

 Měření teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti. 

 Snímání okolí kamerou. 

2. Analýza maturitního projektu 

2.1. Popis projektu 

Jedná se o dálkově ovládaného robota přes počítač a v budoucnu snad i pomocí mobilního 

telefonu se systémem android. Robot má sloužit pro prezentaci ve škole. Robot má sloužit za 

účelem prezentace našich znalostí o IT a robotice, které jsme z velké části obdrželi ve škole. 

2.2. Popis stávajícího stavu 

Máme v plánu postavit samohybného robota. Inspirovali jsme se maturitním projektem 

čtvrťáků z minulých let, kteří také dělali dálkově ovládaného robota (Kterému přezdíváme 

FrankenBot. Dále jen FrankenBot).  

Když jsme opravovali napůl funkčního FrankenBota, tak jsme se ledačemu naučili a získali 

zkušenosti jak v oblasti programování, tak v oblasti robotiky. 

Jako zdroje informací používáme internet a naše zkušenosti dříve získané opravou 

FrankenBota. 

Hodláme navázat na zkušenosti získané práci s FrankenBotem a hodláme čerpat hodně 

znalostí od Stanislava Fiferny, který se v oboru IT, elektroniky a mechaniky pohybuje již řadu 

let a nabídl se, že nám s projektem pomůže. 

2.3. Popis výběru prostředků vhodných pro řešení projektu 

Ve většině případů budeme používat software (dále jen SW) poskytnutý školou pro 

vzdělávací účely. V ostatních případech budeme používat SW, který je zdarma.  

Seznam tohoto SW se bude v průběhu zpracovávání projektu měnit, vyjmenován je tedy 

pouze ten nejdůležitější: 

 OS Microsoft Windows 7, 8.1 

 OS na bázi Linuxu 

 Microsoft Visual Studio 2012, 2013 

 Microsoft Office 2010, 2013 

 GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

 Zkušební verze Adobe Photoshop CS6 

Prostředky pro samotnou stavbu robota si budeme pořizovat z financí nám poskytnutých 

školou.
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Komponenty pro robota vybíráme z nepřeberného množství výrobků od různých výrobců a 

každou pečlivě zvažujeme a porovnáváme s ostatními variantami, kontrolujeme kvalitu, 

kompatibilitu a obtížnost implementace.  

 

Vývojové prostředí pro C# 

Název programu Zkušenosti Dostupnost Funkční 

vybavenost 

Celkem 

Microsoft Visual Studio 1 2 1 3 

SharpDevelop 3 1 2 6 

MonoDevelop 4 4 3 11 
Nejnižší počet bodů vyhrává. 

Kancelářský SW 

Název programu Zkušenosti Dostupnost Funkční 

vybavenost 

Celkem 

Microsoft Office 1 2 1 3 

LibreOffice 2 1 2 5 

FreeOffice 4 1 3 8 
Nejnižší počet bodů vyhrává. 

Rastrový Editor 

Název programu Zkušenosti Dostupnost Funkční 

vybavenost 

Celkem 

Adobe Photoshop 2 4 1 7 

GIMP 3 1 3 7 

Corel 4 3 3 10 
Nejnižší počet bodů vyhrává. 

 

2.4. Popis výběru variant řešení a výstupů 

Druh robota 

Název varianty Obtížnost Finanční 

nákladnost 

Časová 

náročnost 

Zkušenosti Celkem 

Kvadrokoptéra 4 5 4 5 18 

Pozemní 3 3 2 2 10 

Hexapod 4 4 2 5 15 
Nejnižší počet bodů vyhrává 

Poddruh robota 

Název varianty Obtížnost Finanční 

nákladnost 

Časová 

náročnost 

Zkušenosti Robustnost Celkem 

Pozemní pásový 3 3 3 2 1 12 

Pozemní kolový 2 2 3 4 4 15 
Nejnižší počet bodů vyhrává 

3. Dílčí úkoly 

 Výběr komponent ovládací jednotky robota 

 Případná tvorba androidového programu na ovládání robota. 

 Tvorba vizuálního designu robota. 

 Sestavení fyzické části robota  

 Testování ovládání robota 
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4. Řešení maturitní práce 

První problém, se kterým jsem se musel potýkat, bylo rozdělení dílčích úkolů se spolužákem, 

se kterým spolupracuji. Nejdříve jsme se dohodli, že společně budeme mechanicky sestavovat 

robota, ale na mě bude práce na straně počítače a stranu robota si vezme na starost spolužák.  

 Už nám tedy bylo jasné alespoň orientačně, kdo bude dělat co. Teď před námi stála 

otázka, co vlastně přesně budeme dělat. Když jsme se dozvěděli o rozpočtu, který nám 

poskytl projekt OPPA, tak jsme přemýšleli o kvadrokoptéře. Ceny kvalitních komponent nás 

ale odradili, takže jsme se raději pěkně rychle přesunuli ke konceptu pozemního robota. 

Nebylo však rozhodnuto, jestli se budeme plahočit po zemi pomocí pásů, nebo kol. Oboje 

řešení jsou podobně technicky náročné. Takže jsme stáli před dalším rozhodnutím. Hodně nás 

nasměrovali zkušenosti, které jsme oba získali při práci na FrankenBotovi při jeho opravování 

a vylepšování. FrankenBot byl pásový a pásy se osvědčili při přejíždění prahů a dalších 

nerovností, ale na úkor rychlosti a výkonu. Navíc….. Pásy jsou COOL! Takže bylo 

rozhodnuto. Postavíme pásového robota s hromadou „frajeřinek“. 

 Rozhodli jsme se tedy začít se samotnou prací. A jak nejlépe začít se samotnou prací? 

Nakoupením a začátkem práce s komponentami. Takže se jdou nakupovat komponenty, takže 

samotná práce se ještě odkládá. Museli jsme si předem rozvrhnout, jaké přesně komponenty 

použijeme, protože jsme to kupovali přes projekt OPPA. Což je trochu nepraktické, protože se 

předem jen těžko odhadují věci na dalšího půl roku. Po zhruba 2 týdnech vybírání, probírání, 

vyměňování komponent jsme dosáhli finálního stavu, který nám snad vystačí beze změn po 

celou dobu práce. 

 Jak jsem již napsal, tak na mě připadl ovládací program. Při jednom dni otevřených 

dveří jsem napsal kompletně nový ovládací program pro FrantkenBota, takže si myslím, že 

pro mě nebude nijak závažný problém program pro Wallridera, jak jsme pojmenovali náš 

nový projekt. To ovšem není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Bylo potřeba sladit 

ovládací program a protokol pro přenos dat, aby vše fungovalo jak má. Se spolužákem jsme 

se hrubě dohodli na vizi protokolu. 

 Práce může začít! Jako první je potřeba dohodnout se na designu programu (umístění 

tlačítek, mačkátek a hejblátek). První vize vznikla tužkou na papíře. Byla dosti nepřesná a od 

finální podoby se významně lišila. Dala však první pohled na věc a poukázala na problémy, 

které bylo potřeba řešit. Jak se říká „Někde se začít musí“. Pár dní na to jsem mojí skicu 

převedl do grafické podoby ve visual studiu s drobnými změnami. Po dlouhé diskuzi se 

spolužákem jsme dali dohromady zatím finální vzhled, na kterém budeme stavět. Obrázek je 

jeden z výstupů.  

 Další logický krok byl vývojový diagram programu a jednoduché sepsání všech 

předem zamýšlených funkcí. Vývojový diagram jsem se snažil popsat co nejjednodušeji, aby 

byl pochopitelný i nezkušeným lidem. Navíc je to velice důležité v případě, že se na něj sám 

po pár týdnech podívám a budu se ho snažit pochopit. 
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5. Průběžná zpráva o stavu projektu 

5.1. Šasi 

Šasi, které bylo zakázkovou výrobou, už máme a je plně funkční. Proběhlo i testování (ať už 

v umělých, nebo reálných podmínkách). Šasi je velice robustní a působí skutečně bytelně. 

V průběhu testování podstoupilo pár drsných nárazů a srážek a nenechalo to na něm žádné 

následky. Šasi ale stále není kompletní, jelikož budeme muset vymyslet upevnění elektroniky, 

horní kryt a konstrukci otočného servo motoru s kamerou a sonarem. 
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5.2. Komunikační protokol 

Komunikační protokol je v tuto chvíli ve fázi testování a kompletace (především jeho UDP 

verze, XBee verze je stále ve vývoji kvůli rozpracované elektronice). 

Nejnovější verze komunikačního protokolu, WProto3, je založena na protokolu UDP, oproti 

předchozí verzi, která pracovala na TCP protokolu. K přechodu jsem se rozhodl, protože 

velikosti jednotlivých zpráv posílaných po síti jsou mizivé, často v jednotkách bajtů a TCP by 

tak přidávalo nepotřebný nadbytek dat a latenci. Dalším důvodem pro použití UDP (místo 

TCP) je jeho orientace na jednotlivé „datagramy“ spíše než na proud dat, jak je tomu 

v případě TCP, díky čemuž je implementace komunikace značně jednodušší. 

V komunikační knihovně je použita abstrakce jak pro typy zpráv, tak pro typy samotné 

komunikace – tj. jednoduchý server/client model postavený na UDP, kde se robot chová jako 

server. 

 

5.3. Firmware 

Firmware robota je v tuto chvíli rozpracovaný, obzvláště kvůli nedokončené elektronice.  

Pro účely testování šasi je v robotovi jednoduchý program používající TCP verzi 

komunikační knihovny. Program v Raspberry Pi komunikuje s klonem desky Arduino pomocí 

I2C sběrnice. 
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5.4. Arduino 

Arduino je použito jako SW/HW mezistupeň, protože oproti Raspberry Pi pracuje v reálném 

čase. 

 

Plní tak několik důležitých úkolů: 
1) Vytváří ovládací signál pro ovladače motorů 

2) Vytváří ovládací signál pro servo 

3) Čte data ze sonaru a zveřejňuje je na I2C sběrnici 

4) Zjišťuje napětí baterií a zveřejňuje ho na I2C sběrnici 

5) Zjišťuje reálnou rychlost motorů a zveřejňuje jí na I2C sběrnici 

Položky tučným písmem jsou implementovány a otestovány testovacím programem. 

Položky v kurzívě v tuto chvíli nejsou implementovány, ať v SW nebo v HW. 

Podtržené položky byly otestovány, jejich použití v robotovi je ale zatím nemožné. 

5.5. Raspberry Pi 

Raspberry Pi slouží především ke komunikaci s ovládajícím zařízením. Program pro něj je 

napsaný v jazyce C#, spouštěný pod Linuxem za pomoci frameworku Mono. Paralelně 

k němu na desce běží GStreamer, který po UDP (udpsink/multiudpsink) posílá obraz 

z kamery do ovládajících zařízení. 

 

6. Ovládací Program 

6.1. Úvod 

Už od začátku plánování robota bylo jasné, že pro správný chod všech ambiciózních plánů, 

které jsme měli, bude potřeba speciální ovládací program. Z dřívějších zkušeností získaných 

při opravování a předvádění staršího pásového robota, jsem se ponaučil a rozhodl jsem se 

vydat se se způsobem ovládání jiným směrem.  

6.2. Požadavky 

Kvůli všem různým komponentám, které budeme na robota instalovat, vznikl první a i 

nejdůležitější požadavek – flexibilita. Program a jeho implementace musí být schopna 

přenášet mnoho rozdílných druhů dat, po různých komunikačních prostředcích. Pro ovládání a 

přenos telemetrie ze stroje jsme se rozhodli pro použití Wi-Fi, kvůli její vysoké přenosové 

rychlosti a slušném dosahu a také pro možnou souběžnou implementaci komunikačních 

modulů XBee, v případě, že shledáme jejich výhody přiměřené časové náročnosti. 

Dalším požadavkem, který vznikl, je spolehlivost. Ze zkušeností víme, že robot, 

neovladatelně se řítící po chodbě je receptem na katastrofu. Robot musí být schopen jednat 

z jisté části autonomně (tj. zastavit) a ovládací program se musí vždy pokoušet o navázání 

ztraceného spojení, po všech dostupných komunikačních prostředcích. 
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6.3. Návrh programu 

Prvním krokem v psaní kódu bylo navázání spojení s robotem. Kolega, který vytvářel 

knihovnu a komunikační protokol vytvořil ukázkový program, který demonstroval fungování 

knihovny a protokolu pro mé lepší pochopeni. Vytvořil dokonce i „virtuálního robota“, který 

na podměty reaguje stejně jako skutečný robot. V kódu příkladového programu jsem zjistil, co 

jak funguje. Díky tomu jsem byl schopen svým programem navázat spojení s virtuálním 

robotem. Zjistil jsem to tak, že  mi robot úspěšně vracel informace z akcelerometru.  

 

 

7. Test komponent robota 

7.1. Raspberry Pi 

Tuto velice populární vývojovou platformu jsme vybrali jako centrální výpočetní jednotku 

našeho robota. 

 
Raspberry Pi v provizorní krabičce s připojeným napájením, kamerou a Wi-Fi modulem. 
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Kromě naformátování SD karty a instalaci obrazu operačního systém Raspbian (odnož 

Debianu) není třeba pro zprovoznění desky nic jiného. 

7.1.1. První zapnutí 
 

 
První zapnutí proběhlo bez problémů, vyjma menší nepříjemnosti s nutností použití televize 

jako výstupního zařízení – deska používá pro obrazový výstup konektor typu HDMI, pro 

který jsem měl připravenou redukci na konektor DVI, který používá můj monitor. Bohužel, 

redukce se ukázala jako vadná a tak základní nastavení systému proběhlo přes TV. Dále se 

k operačnímu systému přistupuje přes síť - SSH a obrazový výstup tak není potřeba. 

7.1.2. Síť 
Konfigurace síťového rozhraní – Wi-Fi byla poměrně jednoduchá, poukázala ale na nepatrný 

problém. Při odpojení či připojení Wi-Fi modulu do Raspberry Pi za běhu dojde k tzv. 

brownoutu. Zakolísání napětí v momentu připojení modulu způsobí pokles napětí, kvůli 

kterému se deska „zasekne“. Je poté nutné desku ručně restartovat. 

 



 10/10 

 

8. Závěr 

Jsem neskutečně rád, že jsem si vybral tento maturitní projekt. Obohatil mě velkým 

množstvím zkušeností z oboru, práce v týmu, ale zkusil jsem si i jaké to je nestíhat termíny, 

čekat s postupem na práci toho druhého a taky být uháněn s dokončením mého kusu práce. 

Myslím si, že je to obohacující zkušenost do budoucna, kterou rozhodně využiji v budoucím 

zaměstnání. 

Moc rád bych zde napsal, že vše probíhalo podle plánu a jako na nitkách, ovšem nebylo tomu 

tak. Během práce se nám naskytlo velké množství problému, občas i nepřekonatelných, takže 

jsme museli dělat škrty v našich původních plánech. Jako příklad bych uvedl náš ambiciózní 

plán s barvením robota do nějakého uměleckého stylu (minimalismus, steampunk, 

cyberpunk). K tomuto kroku jsme se už bohužel nedostali časově. 

Naše práce však nebyla plná nezdarů, jak se zatím může zdát. Povedlo se nám mnoho 

nečekaných úspěchů, které nikdo z nás nečekal. Náš robot sklidil velký úspěch při několika 

dnech otevřených dveří a zaujal některé naše budoucí studenty. A to ještě nebyl ani hotový! 

Při mém hlavním kusu práce (Vytváření ovládacího programu) jsem se přiučil velké množství 

věcí do programování, které jsou přímo z praxe a ne z ukázkových příkladů. Díky tomu jsem 

se na programování jako takové mohl podívat z jiného úhlu pohledu, a to sice z pohledu 

praxe. Věřím, že to pro mě bude velkým přínosem do budoucna. 

Mým malým snem je, že naše práce bude motivovat studenty do budoucna a rozvíjet jejich 

zájem v oblasti mechaniky, robotiky a programování. Většina našeho snažení během 

vyučovacích hodin totiž nemá fyzické výsledky, protože to není reálně možné skombinovat 

s výukou. Ovšem díky tomuto projektu se mi té možnosti naskytlo. 

Doufám, že vás můj projekt zaujal, příliš nenudil a že bude škole sloužit ještě dlouhá léta. 

Myslím, že vzhledem k robustnosti stroje je mé přání poměrně reálné. 

9. Seznam zdrojů 

 Arduino LLC (http://www.arduino.cc/) 

 Joystick to tank drive conversion (http://home.kendra.com/mauser/Joystick.html) 

 Mono for Linux (http://www.mono-project.com/) 

 GIMP (http://www.gimp.org) 

 MSDN (https://msdn.microsoft.com/cs-cz/windows/desktop/aa904962) 
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