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Druhý bajt plus ji zmiòované prvé dva bity bajtu è. 1 obsahuje relativní inkrement
osy X vzhledem k pøedchozí informaci poskytnuté myí v osmibitovém tvaru
se znaménkem. Rozsah inkrementu je tedy 128 a +127. Hodnota inkrementu odpovídá
poètu pulzù generovaného kódovým kotouèem enkodéru. Podobný formát má i tøetí bajt,
který spolu s bity D2 a D3 bajtu è. 1 informuje o relativním inkrementu osy Y. Úhlová
velikost LSB inkrementu závisí na poètu pulzù kódového kotouèe/otáèku a dále na typu
pouité detekce kvadraturního signálu (X1, X2 nebo X4). Aktuální informaci o absolutní
poloze jednotlivých os se získává prùbìným souètem jednotlivých posílaných inkrementù.
Pro úplnost jetì doplòme, e my po své inicializaci = pøivedení napájecího napìtí
(linkou RTS) vyle znak M.
Maximální detekovatelná rychlost je omezena pouitou pøenosovou rychlostí sériového kanálu (1200 baud), tj. kolik paketù mùe my vyslat a její rozliitelností (citlivostí). Její hodnota je 40 paketù/s krát 127 (velikost maximálního inkrementu) = 5080
inkrementù/s. To znamená, e my se 100 CPI (pulzy/palec) se mùe pohybovat
do rychlosti cca 50 palcù/s, co odpovídá cca 1,2 m/s.
Mouse system protokol obsahuje celkem 5 bajtù.
Tab. 3.2



Tvar datového paketu Mouse system protokolu
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První bajt obsahuje informaci o stavu levého (LB), støedního (CB) a pravého (RB)
tlaèítka. Narozdíl od Microsoft protokolu je sepnutí tlaèítka vyjádøeno hodnotou log. 0.
Druhý a tøetí bajt obsahuje inkrement osy X a Y vzhledem k pøedchozí informaci poskytnuté myí v osmibitovém tvaru se znaménkem (128 a +127). Ètvrtý a pátý bajt
obsahuje inkrement os X a Y zaslaný v pøedelém paketu.
Obsluný program pro ètení paketù vysílaných myí by mìl být vzhledem k tomu,
e tyto zprávy pøicházejí asynchronnì, volán od pøeruení na sériovém kanálu.
V opaèném pøípadì by se musel monitorovat stav sériového kanálu (zda neobsahuje
data) kadých 8 ms.
Dalí uiteèné informace týkající se této problematiky lze èerpat napø. v [109], [110].
V nìkterých jednoduích aplikacích není zapotøebí rozliovat smìr otáèení kvadraturním signálem inkrementálního senzoru, ale lze ho odvodit (s urèitou nepøesností
v oblastech zmìny smyslu otáèení) z øídicího programu. V takovém pøípadì není potøeba pouívat kvadraturní dekodér a lze pøímo inkrementovat/dekrementovat obsah pøísluného èítaèe v závislosti na právì realizovaném smyslu otáèení. Tento zjednoduený
zpùsob mìøení polohy (rychlosti) lze celkem úspìnì pouít pro potøeby odometrie.
V pøípadì øízení otáèek (rychlosti) se tohoto zpùsobu u jednoduích aplikacích také
pouívá. Napø. v [24] je takto realizováno závislé rychlostní øízení dvoukolového diferenciálnì øízeného podvozku mobilního robotu.
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Absolutní senzor
Tento typ senzoru vyuívá komplikovanìjí typ kódování ne inkrementální a vyaduje
vìtí poèet snímacích prvkù. Pøedností tohoto senzoru je to, e výstupní hodnota
ze senzoru udává absolutní velikost natoèení v rozsahu 0 a 360°. Pro vìtí poèet otáèek je vybaven èítaèem inkrementujícím poèet otáèek kódového kotouèe. Obsah tohoto
èítaèe pak spolu s kódem aktuální pozice kódového kotouèe souèástí tvoøí absolutní
údaj o poloze natoèení. Princip kódování spoèívá v tom, e je svazek optických paprskù kódován optickým kotouèem a senzory zaznamenávající tyto paprsky jsou rozmístìny tak, e jejich výstupem je pøímo digitální informace o poloze v binární hodnotì.

Obr. 3.13 Provedení absolutního senzoru natoèení

Vlastní kódovací kotouè existuje v nìkolika provedeních  viz obr. 3.14. Jejich funkce je totoná, levá varianta (obr. 3.14a) ovem místo klasického binárního kódování
(obr. 3.14b). vyuívá Grayùv (zrcadlový) kód. Jeho výhodou je vìtí odolnost vùèi
chybám, protoe kód sousedního èísla se vdy lií v maximálnì jednom bite.
a)

b)

Obr. 3.14 Kódové kotouèe absolutního senzoru natoèení
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3.1.2

Otáèkomìry

Jedná se o senzory urèené k mìøení rychlosti otáèení. Pro pohony robotu jsou nejèastìji vyuívány indukèní a impulzní otáèkomìry. V indukèním provedení se nejèastìji
vyuívají elektrodynamické otáèkomìry. Podle výstupního napìtí se rozliují
na tachodynama (stejnosmìrné) a tachoalternátory (støídavé). Impulzní pracují na mìøení
frekvence zaznamenání znaèky na kotouèi. Nejbìnìjí provedení tìchto senzorù je
optické a indukèní. Tuto funkci mohou také plnit  a èasto plní, pøímo snímaèe natoèení a to derivací zmìny natoèení.
Tachodynamo je malý komutátorový motor s permanentními magnety a s výstupním
napìtím pøímo úmìrným rychlosti. Mìøítkem kvality je zvlnìní napìtí vlivem koneèného poètu lamel komutátoru, tuhost spojení s motorem a moment setrvaènosti rotoru
tachodynama.
Umístìní tìchto senzorù na pohonu je v pøípadì pouití pøevodovky vhodnìjí na stranì
motoru. V nenároèných (co se týèe kvality) systémech rychlostního øízení pohonù
se stejnosmìrnými motory se také pouívá mìøení zpìtného elektromotorického napìtí
generovaného motorem, které je pøímo úmìrné otáèkám (bylo zmínìno døíve v textu).

3.2 EXTERNÍ SENZORY
Slouí k získávání informací o okolí robotu. Podle zpùsobu mìøení lze rozliit dvì
základní skupiny senzorù. Jsou to pasivní, vyhodnocující pouze pøijaté záøení z okolí
a aktivní, vyhodnocující vlastní odraené záøení. Z hlediska vlastního robotu jsou významné pouze senzory slouící k jeho navigaci. Ta se dìlí na globální a lokální navigaci. Úkolem globální navigace je zjitìní polohy a orientace robotu vùèi pouitému
globálnímu souøadnému systému. Ve vìtinì pøípadù není hodnota namìøená senzorem
pøímo polohou a je nutné ji teprve vypoèítat.

3.2.1

Taktilní senzor

Jedná se o nejjednoduí provedení senzoru, nejèastìji realizované kontaktním spínaèem. Aktivací spínaèe  dotykem pøekáky  dojde k sepnutí/rozepnutí elektrického
obvodu a ke zmìnì logické úrovnì, která je dále vyhodnocována. Takto koncipované
pøipojení taktilního senzoru vyaduje napojení kadého spínaèe oddìlenì  viz obr. 3.15.
Pokud není spínaè aktivován, je na pøísluném výstupu vysoká logická úroveò, pøi jeho
aktivaci je na výstupu nízká úroveò. Takto zvolené úrovnì dovolují napojení vstupu
pøímo na pøeruovací vstup daného mikrokontroléru (mikroprocesoru), protoe ten bývá
vìtinou aktivní na úroveò log. 0, nebo týlovou hranu.
Spínaèe je také mono pøi omezeném poètu binárních vstupù pøipojit pøes multiplexer  viz obr. 3.16. Postupným adresováním jeho vstupù potom testujeme jednotlivé
senzory. Pro takto koncipované napojení senzorù potøebujeme mít k dispozici jeden
binární vstup (výstup multiplexeru) a n binárních výstupù pro adresaci jednoho z 2n
vstupù multiplexeru. Tímto zapojením je moné rozliit i souèasné aktivování více sen-
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zorù. Jinak tomu je v pøípadì také pouívaného zapojení vyuívajícího dekodéru 1 z n,
napø. obvodu (SN)74148, kde je mono detekovat pouze jeden sepnutý spínaè (blíe
viz datasheet tohoto obvodu na internetu)  viz obr. 3.16.
V pøípadì, e øídicí systém nedisponuje dostateèným poètem binárních vstupù a má
analogový vstup (A/D pøevodník), je moné taktilními senzory spínat odporovou sí
napø. se strukturou podle obr. 3.15, která tvoøí odporový dìliè. Z napìtí odporového
dìlièe lze jednoznaènì usoudit, který/které spínaèe byly aktivovány.
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Obr. 3.15 Zapojení taktilních senzorù
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Obr. 3.16 Pøipojení více spínaèù pomocí multiplexeru (a) a dekodéru 1 z 8 (b)
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Mezi dotykové  taktilní senzory také patøí tenzometry a senzory zaloené
na piezoelektrickém jevu. Tyto typy senzorù (ve vhodném zapojení) poskytují spojitý
signál a pouívají se napø. v konstrukci 3D rukavic, tenzometry je mono osadit nohu
kráèejícího robotu a detekovat napø. její zatíení, pøípadnì kolizi s pøekákou.
V pøípadì nedostatku dostateèného poètu binárních vstupù, je moné pouít expandér portù s rozhraním I2C sbìrnice. Tato sbìrnice pouívá pouze dva signály oznaèené
SCL a SDE. Blií popis této sbìrnice vèetnì praktického napojení obvodù lze najít
v [73], [74]. Pøíkladem rozíøeného obvodu je 8bitový expandér PCF8574 výrobce Philips. Jeho sbìrnicová adresa je 0100xxx0 pro zápis a 0100xxx1 pro ètení, pøièem tøi
promìnné bity xxx je mono stanovit externími adresními vstupy A0 a A2  viz
obr. 3.17. Obvod má osm obousmìrných portù, odpovídajících standardnímu 8051. Výstupní linka s vysokou úrovní má interní zvedací rezistory a vysokou impedanci. Je
moné ji zvnìjku stáhnout do úrovnì log. 0. Po resetu po pøipojení napájecího napìtí
jsou vechny linky na úrovni H tj. jsou nastaveny jako vstupy.
Obvod PCF8574 má k dispozici také výstup pøeruení s otevøeným kolektorem17, který
je mono pøipojit na odpovídající vstup pøeruení mikroprocesoru. Pøeruení je vyvoláno zmìnou úrovnì na jedné z osmi linek portu. Pøíznak pøeruení je vynulován, jestlie
je port èten, nebo jestlie se port vrací do svého výchozího stavu.

Obr. 3.17 Blokové zapojení obvodu PCF8574
17

Výstupy pøeruení nìkolika expandérù je tedy mono spojit paralelnì na jeden pøeruovací
vstup.
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Vzhledem k poètu tøí adresních bitù, lze u zmiòovaného obvodu rozliit celkem 8 adres  a pøipojit tedy 8 obvodù. Pokud by to nestaèilo, je moné pouít jinou verzi obvodu s oznaèením PCF8574A. Tento obvod je naprosto identický s PCF8574, ale má
zmìnìnou bázovou adresou (70H), take je mono pøidat dalí obvody.
Kromì zmiòovaného obvodu je mono pouít i jiné typy: napø. 16bitový expandér
MCP23016 výrobce Microchip.

3.2.2

Infraèervený detektor pøekáek

Infraèervený detektor pøekáek (IR detektor/senzor) slouí k detekování pøekáek
v blízkém okolí robotu  øádovì desítky centimetrù, nazývá se té Near proximity
sensor. Pro vìtí vzdálenosti se pouívá jiných principù  viz dále. Tyto detektory jsou
necitlivé na infraèervené svìtelné záøení jiných vlnových délek, ale jsou citlivé v oblasti
vlnových délek pod viditelným svìtlem, nejèastìji kolem vlnové délky 880 nm. Principem IR detektoru pøekáek je detekce odraeného infraèerveného svìtla od pøekáky.
Toto svìtlo je emitováno infraèervenou (dále IR) LED diodou. Jako detektor bývá pouit fototranzistor citlivý v infraèervené oblasti (IR tranzistor), nebo IR fotocitlivá dioda. Tento senzor poskytuje dvouhodnotový signál  detekuje odraený IR signál/
nedetekuje odraený IR signál, respektive detekuje pøekáku/nedetekuje pøekáku. Nevýhodou IR senzorù pracujících na principu detekce odraeného IR svìtla je, e mnoství
odraeného svìtla je závislé na barvì pøekáky a druhu povrchu. Pro úplnost dodejme,
e intenzita emitovaného (a samozøejmì i odraeného) IR svìtla je nepøímo úmìrná
druhé mocninì vzdálenosti.
V praxi je zpravidla IR fototranzistor nahrazen, respektive doplnìn specializovaným
IR pøijímaèem s integrovaným demodulátorem (jako napø. Sharp GP1U52X, Siemens
SFH506, SFH5110 apod.). Výhodou tìchto modulù (díky zabudovanému demodulátoru) je, e jsou citlivé pouze na modulované IR záøení o urèité vlnové délce generované
IR LED diodou (vysílaèem). Modulaèní kmitoèet bývá nejèastìji 36, 38, 48 a 56 kHz.
Dùvodem pouití modulace je eliminování vlivu IR záøení v okolním svìtle.

,5/('
3 HNiåND
,57
Obr. 3.18 Princip detekce pøekáky IR senzorem, zaloeným na detekci odraeného
infraèerveného svìtla

Vzhledem k výe uvedenému principu vyuívajícího modulovaného infraèerveného svìtla
je tedy zapotøebí buzení IR LED modulovat. To je v zásadì moné øeit hardwarovì, nebo
softwarovì. Jetì jednou zopakujme, e modulací generovaného IR svìtla docílíme vyí
odolnost IR pøijímaèe vùèi ruivému okolnímu svìtlu a jeho pouití v praxi je nezbytné.
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Obr. 3.19 Blokové schéma IR pøijímaèe/demodulátoru (SFH506)

Pro konstrukci IR senzoru je zapotøebí pouze nìkolika souèástek  IR LED (vysílaè),
detektor (napø. SFH506) a odpory. Podle specifikace detektoru uvedenou v [81], je
ale zapotøebí dále modulovaný signál jetì modulovat nií kmitoètem pro správnou
funkci detektoru. Perioda této modulace, která vak není kritická, bývá zpravidla vìtí
ne 1 ms (v datasheetu konkrétního IR senzoru bývá uvedena její velikost). Na obr. 3.20
je zøejmý její moný prùbìh.

Popis èinnosti
Senzor zaloený na výe uvedeném principu bývá vhodný k detekci blízkého okolí
robotu. Senzorický subsystém mobilního robotu je vhodné vybavit alespoò dvìma ta-
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Obr. 3.20 Generované infraèervené svìtlo je modulováno kmitoètem 36 kHz a dále nízkým kmitoètem 0,6 kHz (jeho hodnota není kritická). Tento signál musí být nìkolikrát vyslán a pak teprve testován IR detektorem
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