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Etapy:

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Vargovčík

Hlavný cieľ projektu:

Náplňou projektu je vytvorenie komplexného systému inteligentných modulov pre stavbu robotických 
systémov určených pre nasadenie v ťažkých podmienkach záchranárskych prác, pri živelných pohromách, 
požiaroch, ochrane proti terorizmu, dekontaminácii povrchov od toxických látok a pod. Žiadateľ v súvislosti 
s tým rozšíri svoje výskumné pracovisko.

08/1305/13E7 – Úprava dokumentácie po skúškach 

07/1301/13E6 – Skúšky funkčných modelov 

02/1305/12E5 – Výroba funkčných modelov 

06/1211/11E4 – Konštrukčná dokumentácia modulov 

12/1107/11E3 – Technické projekty modulov 

06/1103/11E2 – Optimalizácia počítačovou simuláciou 

02/1109/10E1 – Koncepčná analýza riešení modulov 

KoniecZačiatokNázov etapy

Popis čiastkových cieľov projektu:

Analýza požiadaviek aplikačnej sféry, návrh alternatívnych koncepčných riešení
jednotlivých modulov, výber najvhodnejších riešení

Etapa  E1

Parametrická optimalizácia vybraných koncepčných riešení modulov formou 
počítačovej simulácie

Etapa  E2

Vypracovanie technických projektov jednotlivých modulov, ktoré budú obsahovať
konkrétne technické riešenie, špecifikáciu komponentov, výpočet parametrov 
a funkčný popis, návrh architektúry a algoritmov riadiaceho SW

Etapa  E3

Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie pre výrobu funkčných modelov jednotlivých 
modulov, tvorba a integrácia riadiaceho SW

Etapa  E4

Výroba funkčných modelov jednotlivých modulov, ich montáž a individuálne 
odskúšanie konštrukčných uzlov, laboratórne testovanie a ladenie riadiaceho SW

Etapa  E5 

Úprava konštrukčnej dokumentácie na základe výsledkov skúšok pre účely následného 
vývoja komerčných prototypov

Etapa  E7 

Poloprevádzkové a prevádzkové skúšky robotickej platformy s jednotlivými 
nadstavbami, v stanovených režimoch riadenia, spracovanie technickej správy zo 
skúšok

Etapa  E6 
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Plánovaná výška oprávnených nákladov na projekt (€):

Rozdelenie financií medzi hlavného riešiteľa a spoluriešiteľov:

Plánované výstupy riešenia:

Výstupom projektu budú funkčné modely nasledovných modulov:

1. Mobilná platforma umožňujúca autonómny pohyb v zložitom teréne a rozvalinách s využiteľnou 
nosnosťou pre nadstavby 400 kg a max. rýchlosťou 3 resp. 5m/s a stúpavosťou 45°.

2. Nadstavby:

2.1 pracovné robotické rameno so 6 stupňami voľnosti a menovitou nosnosťou 200 kg

2.2 vyslobodzovací systém s rozpernou silou 20 kN

2.3 systém pre dekontamináciu povrchov od toxických látok

3. Systémy riadenia a navigácie:

3.1 systém inteligentného teleoperátorického riadenia

3.2 systém autonómneho plnenia úloh so zvýšenou kognitivitou

3.3 systém multizdrojovej navigácie

Všetky funkčné modely uvedených modulov budú optimalizované pomocou simulačných počítačových 
modelov a testované v reálnych podmienkach s využitím tenzometrických a fotoelasticimetrických 
meraní.



Prípadný dopyt po výstupoch / využite výsledkov:

Projekt vznikol na základe záujmu budúcich používateľov a v súčasnosti prebiehajú konzultácie             
s príslušnými odborníkmi, aby sa ich skúsenosti a problémy z ostrých akcií v maximálnej miere 
premietli do riešenia funkčných modelov jednotlivých zariadení. 

Výsledky projektu budú využité pri vývoji prototypov a následnej výrobe v ZTS VVÚ KOŠICE a.s. pre 
konkrétnych zákazníkov. Aktuálnosť a novosť výstupov projektu je dobrým predpokladom ich 
úspešného vstupu na trh. Presnejšie údaje budú známe po ukončení prvej etapy riešenia projektu.

Realizované výsledky za rok 2010:

V roku 2010 bola aktivita riešiteľov zameraná do nasledovných oblastí:

-Analýza požiadaviek aplikačnej sféry

Vzhľadom na predpokladané aplikačné oblasti boli konzultované a analyzované súčasné postupy 
a technické prostriedky používané pri živelných pohromách, chemických a iných priemyselných 
haváriách a v boji proti terorizmu s kompetentnými útvarmi civilnej ochrany, polície (KEU a ÚRN), 
armády, železničnej polície, hasičského zboru a príslušných útvarov vo veľkých podnikoch (US Steel, 
NCHZ).

Pre modul mobilnej platformy bola analyzovaná štruktúra terénu pri uvedených aplikáciách, vonkajšie 
podmienky z hľadiska chemickej agresivity, výbušnosti, rádioaktivity, pôsobenia tlakovej vlny i priamo 
projektilov zo strelných zbraní a výbušných systémov. 

Pre moduly nadstavieb boli analyzované požiadavky na pracovný rozsah ramena, rozmerové a tvarové

charakteristiky vyslobodzovacieho rozperného systému, funkciu a tvar efektorov, prípadne ich 
modulárnosť.

Boli konzultované i ďalšie typy nadstavieb, ktoré môžu pomôcť riešiť zložité situácie pri záchranárskych 
prácach či v ochrane proti terorizmu (hasiaci modul, malý mobilný modul, a pod.).

Pre systémy riadenia a navigácie boli analyzované požiadavky na kooperáciu s inými riadiacimi 
stanovišťami, prekážky v komunikácii, limity zaťaženia operátora z hľadiska iných činností a informácií, 
ktoré musí vykonať a spracovať, nároky na autonómnosť a kognitivitu s konkrétnymi scenármi 
prípadov, požadovaná presnosť navigácie a jej obmedzujúce podmienky.

-Návrh alternatívnych koncepčných riešení jednotlivých modulov

Pre návrh koncepčného riešenia boli úvodom zmapované existujúce riešenia robotických prostriedkov 
vo svete ako aj možnosti využitia nových kinematických schém. Ich analýza výber niekoľkých sľubných 
bude pokračovať do 02/2011, t.j. uzatvorenia etapy E1.

V r.2010 bola tiež pripravená infraštruktúra pre modelovanie a skúšky modulov a pripravovaná

metodika modelovania a stanovenia okrajových podmienok pre vybrané funkčné moduly aby práca 
s nimi mohla plynule nadviazať etapou E2 – Optimalizácia počítačovou simuláciou.



Hlavné realizované výsledky za rok 2011:

V rámci riešenia projektu v sledovanom období boli predmetom riešenia nasledovné aktivity:

-uzavretie koncepčnej analýzy variantných riešení modulov s výberom najvhodnejších

-parametrická optimalizácia vybraných modulov počítačovou simuláciou

-vypracovanie technických projektov jednotlivých modulov so špecifikáciou hlavných komponentov      
a návrhom architektúry a základných algoritmov riadiaceho SW

-rozpracovanie časti konštrukčnej dokumentácie modulov s pokračovaním v roku 2012

Uvedenými aktivitami boli dosiahnuté výsledky, ktoré budú následne využité v nadväzných etapách    
v roku 2012 a vytvárajú predpoklad úspešného riešenia projektu.

V  aktuálnych etapách boli v rámci jednotlivých modulov vykonané nasledovné práce:

1. Mobilná platforma

Na základe analýzy boli definované kategórie požiadaviek v oblasti charakteristík terénu i v oblasti 
vlastností prostredia (chemická agresivita, rádioaktivita, tlaková vlna a pod.) Z množstva 
analyzovaných typov mobilných platforiem boli vzhľadom k požiadavkám vybrané najvhodnejšie 
kinematické štruktúry, ktorých schopnosti vysporiadania sa s terénom boli testované na počítačových 
modeloch. Tieto slúžili i k optimalizácii rozmerových a výkonových parametrov. Na simuláciu bol 
použitý modul kinematickej simulácie programu CREO Element.

Boli testované klasické kolesové a pásové varianty ako i biokinematické štruktúry, pričom najlepšie 
výsledky sa dosiahli kombináciou týchto princípov. 

Modulárne riešený 6-nohý koncept s kolesovým ukončením nôh preukázal popri schopnosti 
prekonávať prekážky a členitosť terénu i vhodnosť pre rýchly presun, stabilitu a minimálne výkyvy 
platformy v teréne.

Pre pohyb na zradnom teréne typu piesok, blato bol navrhnutý a testovaný špeciálny typ kolesa 
vyznačujúci sa plynulým pohybom na rovnom povrchu a lopatkovým záberom v prípade zapadnutia.

Pre nosnú konštrukciu platformy v spolupráci so SAV bola vytvorená kombinácia oceľových 
priehradových modulov a vystužovacích prvkov zo super ľahkých materiálov (kevlar, penový hliník).

V rámci počítačovej simulácie spolupráce mobilnej platformy s nadstavbami bola predefinovaná
nosnosť platformy  na 500 kg, čo zohľadňuje nutnosť súčasného nasadenia niektorých nadstavieb. 

Zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov v kontrolovanom roku 2011 (€):

847 982847 982 219 195219 195 628 787 628 787

ČerpaniePlánČerpaniePlánČerpaniePlán
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rok 2011
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2. Nadstavby

Pre požiadavky plynúce z analýzy boli zvolené dva kinematické modely ramena so 6-timi stupňami 
voľnosti s hydraulickým pohonom, ale s rôznym podielom rotačných a priamočiarych motorov. Na 
základe počítačovej simulácie boli optimalizované ich rozmerové rýchlostné a čiastočne i tuhostné
parametre. 

Pre technický projekt funkčného vzoru bol zvolený koncept teleskopického ramena pracujúceho          
v sférickom súradnicovom systéme s modulárnym zápästím a efektorom.

V konštrukcii ramena i zápästia boli pre zníženie hmotnosti využité sendvičové prvky s odľahčenými 
materiálmi. 

V oblasti efektorov bol zvolený modulárny princíp s tromi typmi efektorov využiteľných pre 
manipuláciu s rôznymi kategóriami objektov (tuhé predmety – sutiny, predmety valcového tvaru         
a nástroje, ľudské telo).

Vyslobodzovací rozperný systém bol kinematicky optimalizovaný tak, aby pomer jeho rozmerov   
k výslednému rozpernému účinku bol čo najmenší pri dostatočnej účinnosti systému. Systém 
dekontaminácie povrchov bol modelovaný ako špeciálna vymeniteľná/odnímateľná nadstavba 
spolupracujúca s pracovným ramenom. Zároveň bola nadviazaná spolupráca s nórskou výskumnou 
firmou Sintef z Trondheimu, ktorá začala koncepčnú prípravu malého plazivého robota ako doplnku    
k nášmu, pre záchranárske práce a predložila žiadosť o národný grant  na tento projekt. 

Mobilná platforma s manipulátorom M-200



Manipulátor M-200

Manipulačné rameno MT 200



3. Systém riadenia a navigácie

Z analýzy existujúcich riadiacich a komunikačných modelov teleoperátorického riadenia a najnovších 
technických komponentov boli zvolené nové perspektívne moduly aktuálne pre rok 2013. Bol zvolený 
bezdrôtový prenos dát s alternatívnym jednovláknovým optickým spojením pre oblasti nasadenia        
s vysokou úrovňou rušenia alebo tienenia ako sú napr. jadrové elektrárne. 

Riešenie teleoperátorického riadenia využíva okrem konvenčných spôsobov ovládania aj ovládanie 
hlasom, prezentácia informácií je vizuálna, ale aj hlasová s pomocou syntézy reči. Modelovo bola 
riešená priama hlasová ovládateľnosť robota operátorom. Pre systém rozpoznávania hlasových 
povelov boli analyzované bloky predspracovania a parametrizácie a blok dekodéra. Najväčšiu presnosť
systému je možné dosiahnuť pomocou parametrizácie na báze MFC koeficientov. Prebieha táto 
parametrizácia v laboratórnych a simulovaných reálnych podmienkach. Druhou analyzovanou časťou 
systému rozpoznávania hlasových povelov je dekodér, ktorý vykonáva samotné rozpoznávanie reči.  
Zrealizovaný dekóder uvažuje iba s optimálnou postupnosťou stavov HMM, teda ide o Viterbiho 
kritérium. Taktiež bol analyzovaný a stimulačne testovaný blok riadenia dialógu, ktorý umožňuje 
manažovať interakciu používateľa so systémom. Teleoperátorické riadenie bude podporované
funkciami autonómnosti najmä pre zabezpečenie bezpečnosti.   

Pre zadané aplikácie robota bol zvolený rozsah a funkčný model autonómnosti a definované
kognitívne vlastnosti pre predpokladané scenáre nasadenia. Pre funkcionalitu autonómnych režimov  
a podporných funkcií boli navrhnuté a simulačne testované viaceré softvérové moduly na spracovanie 
obrazu. Modul segmentácie Watershed metódou je využitý k reaktívnej navigácii, na detekciu 
chodníka/chodby. Modul s aplikovanou Houghovou transformáciou je využitý najmä na identifikáciu 
priblíženia sa k prekážkam, alebo význačným bodom v prostredí. Výhodou môže byť použitie systému 
s viacerými kamerami, pri ktorých je známa poloha a orientácia, teda súradnicový systém kamery.  
Bola realizovaná analýza algoritmov pre vytváranie priestorových máp a algoritmov pre autonómny 
pohyb robota v priestore. Algoritmy využívajú údaje z bloku fúzie dát zo senzorov.  

Základná štruktúra a bloková schéma celkového riadiaceho systému robota
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Základná štruktúra a bloková schéma celkového riadiaceho systému ovládacieho stanoviska

Orientácia a navigácia v priestore je riešená pomerovým gyroskopom, akcelerometrami 
a magnetometrami, zložená z dvoch častí:

1. modul s 3-osím inerciálnym senzorom ADIS16405

Obsahuje:

-inerciálny senzorový systém ADIS, obsahujúci 
3-osí gyroskop, 3-osí akcelerometer a 3-osí
magnetometer s dynamickou kompenzáciou   
a digitálnym výstupom

-komunikácia so senzorovým systémom ADIS, 
zber a spracovanie surových dát (integrácia 
hodnôt gyroskopu, filtrácia, kalmanov filter, 
...)
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2. modul spracovania nameraných dát

Základný modul stereoskopického videnia

Obsahuje:

-kalibračný systém magnetometra

-pripojenie ultrazvukových diaľkomerov 
cez I2C zbernicu

-analógové vstupy pre pripojenie 
analógových diaľkomerov Sharp, príp. 
iných senzorov

-formátovaný výstup nameraných          
a vypočítaných údajov

Na získanie hĺbkovej informácie z obrazu bol 
spracovaný základný modul stereoskopického 
videnia obsahujúci:

-dvojicu vzájomne posunutých kamier ako 
zdroj obrazovej informácie

-modul digitalizácie obrazu z kamier 
a vizualizácie pre zobrazenie stereoobrazu

-stereoskopické okuliare Vuzix ako zariadenie 
pre zobrazenie vizuálnej informácie



Hlasové ovladánie servisného robota

Pre potreby hlasového ovládania boli realizované základné softvérové moduly na báze ARR systému:

- Jadro - Viterbiho dekódovací algoritmus

- Akustické modely natrénované na databáze SpeechDAT-Sk

- na báze štatistického modelovania foném skrytými Markovovmi modelmi (HMM)

- MFCC parametrizácia

- Kontextovo-nezávislá gramatika

V rámci práce na moduloch boli rozpracované nasledujúce úlohy:

- Analýza a výber vhodnej parametrizácie dát

- Trénovanie vhodných akustických modelov

- Analýza funkcií robota, výber hlasových povelov

- Programovanie ARR systému a CPI

- Online a offline testovanie, funkčné testy 

- Robustnosť vo vonkajšom (rušivom) prostredí

Základná funkcionalita týchto modulov bola experimentálne odskúšaná na overovacom robotovi, pre 
ktorý bol vytvorený súbor 62 hlasových povelov v súlade s funkcionalitou robota.

Skvalitňovanie rečových signálov

Vzhľadom na nasadenie vo vonkajšom prostredí s výskytom šumu a rôznych rušivých vplyvov je 
nevyhnutné pracovať na moduloch zabezpečujúcich zvýšenie robustnosti systému. Preto prebiehajú
práce na riešení algoritmov a modulov v nasledovných oblastiach:

Vytvorenie nástroja Sound Enhancement Toolkit

-Jednoduchý nástroj na skvalitňovanie rečových signálov

-Možnosť zmeny parametrov algoritmov

Algoritmy zvýrazňujúce reč/redukujúce šum, založené na:

-Spektrálnom odčítaní

-Wienerovej filtrácií

-MMSE (Minimum Mean Square Error) algoritme

Analyzované rôzne nastavenia týchto algoritmov 

-Veľkosť rámca

-Prekrytie rámca

-Typ oknovej funkcie

-Rôzne estimačné algoritmy na odhad spektra šumu (VAD, Hirsch, Doblinger, MCRA, MCRA2)

Vykonaná evaluácia jednotlivých algoritmov na skupine nahrávok s rôznym odstupom signálu od 
šumu (SNR)

-Použité objektívne a subjektívne metódy



Dekodér na báze vážených transducerov

V súčasnosti prebiehajú paralelne práce aj na vývoji nového dekodéra na báze vážených 
transducerov, od ktorého sa očakáva zrýchlenie procesu rozpoznávania hlasových povelov.

-Vstupom do dekodéra je rozpoznávacia sieť založená na konečných stavových transduceroch (WFST -
Weighted Finite State Transducers) vytvorená zo slovníka, jazykového a akustického modelu. Načítavanie 
je realizované blokom "Dáta".

-Vstupom na rozpoznávanie sú akustické príznaky (MFCC - Mel Frequency Cepstra Coefficients) 
extrahované zo zvukových nahrávok. Na základe príznakov a akustického modelu sa vypočítava akustické
skóre.

-Prehľadávací algoritmus prehľadáva rozpoznávaciu sieť na základe akustických príznakov a vypočítaného 
skóre. Používa Viterbiho synchrónne prehľadávanie a algoritmus predávania žetónov, ktorý je realizovaný 
pomocou Viterbiho zásobníka.

-Viterbiho zásobník umožňuje triedenie, ukladanie a správu pamäte pre žetóny pohybujúce sa                   
v rozpoznávacej sieti. Používa dve binárne haldy na rýchly prístup k žetónom podľa ich doterajšieho skóre 
a zásobník stavov na ich indexáciu podľa pozície v rozpoznávacej sieti.

-Na sledovanie úpešnej cesty rozpoznávacou sieťou a extrakciu výsledku rozpoznávania sa používa blok 
trasovania cesty, ktorý vytvára strom doterajších riešení a na konci behu prehľadávacieho algoritmu 
obsahuje výsledok rozpoznávania.



Modely autonómnosti – systém navigácie

Snahy o zjednodušenie zefektívnenie práce operátora v určitých monotónnych a zdĺhavých 
činnostiach (napr. prejazd dlhou chodbou, prejazd schodmi) alebo činnostiach komplikovaných na 
ovládanie (riadenie kráčania u viacnohého robota) vedú k zvyšovaniu autonómnosti robota. 

V prostredí s menšou členitosťou terénu je možné nasadiť metódy autonómnej navigácie pre 
pohyb robota. Za týmto účelom bude robot disponovať širokou škálou senzorového vybavenia pre 
určenie svojej relatívnej aj absolútnej polohy a orientácie v priestore (inerciálne senzory, GPS, 
odometria). Pre aktívne rozpoznávanie okolia robota, detekciu objektov, prekážok, tvorbu mapy 
okolia a plánovanie trasy presunu bude vybavený laserovým skenerom a kamerovým systémom           
s počítačovým spracovaním obrazu.

Z tohto dôvodu bola realizovaná analýza algoritmov pre vytváranie priestorových máp 
a algoritmov pre autonómny pohyb robota v priestore, konkrétne metóda segmentácie obrazu 
Watershed, metóda Houghovej transformácie, tvorba lokálnej mapy prostredia a reaktívna navigácia 
VFH. Pre funkcionalitu autonómnych režimov a podporných funkcií boli navrhnuté a simulačne
testované viaceré softvérové moduly využívajúce vyššie spomenuté metódy.

Metóda Watershed



Houghova transformácia na detekciu prechodov (napr. dverí)

Metóda reaktívnej navigácie VFH



Pre predbežné overenie softvérových modulov pre riadenie pohybu mobilnej platformy bol navrhnutý 
jej miniaturizovaný model s využitím malých kompaktných servopohonov Dynamixel.

Jedná sa o zjednodušenú verziu určenú na simuláciu prekonávania terénnych nerovností
a modelových prekážok. Konštrukcia umožňuje jednoduchú zmenu usporiadania kinematiky modelu.

Zmenšený model (cca 1:4) mobilnej platformy, 6-kolesová varianta s dvoma kĺbmi na nohu



Uvedenými prácami boli splnené ciele etáp 01 a 02. Od júla 2011 pokračovalo riešenie etapou E03 –
Technické projekty modulov.

Na základe výsledkov analýz softvérových modulov pre hlasové ovládanie a spracovanie obrazu pre 
potreby základnej navigácie boli spracované technické návrhy pre úpravu a implementáciu týchto 
modulov do zostavy teleoperátorického riadenia. Bola navrhnutá základná štruktúra a bloková
schéma celkového riadiaceho systému, ktorého súčasťou je aj najnižšia hardvérová vrstva. Pre 
potrebu nezávislého snímania pohybu v priestore bola vytvorená hardvérová zostava s pomerovým 
gyroskopom, akcelerometrami a magnetometrami. Pre tento modul bola spracovaná sofvérová
podpora fúzie dát s využitím Kalmanovho filtra pre výpočet zmeny polohy a orientácie v 2D priestore. 
V ďalších etapách bude tento modul rozšírený na 3D priestor. Tento modul navyše podporuje 
pripojenie ultrazvukových a infračervených snímačov pre detekciu objektov v okolí robota.

Pre predbežné overenie softvérových modulov pre riadenie pohybu mobilnej platformy bol navrhnutý 
jej miniaturizovaný model s využitím malých servopohonov.  

Bol spracovaný základný modul stereoskopického videnia, využívajúci stereoskopické okuliare ako 
zariadenie pre zobrazenie vizuálnej informácie.

Pre vylepšenie orientácie v priestore so zhoršenými vizuálnymi podmienkami bola analyzovaná
možnosť použitia termovíznych kamier. Obrazová informácia získaná týmito prostriedkami má veľký 
význam, vzhľadom na nasadenie robota v záchranárskych prácach pri vyhľadávaní osôb. 

Uvedenými aktivitami boli splnené ciele etáp E1, E2 a E3 s plynulým prechodom do etapy E4 –
„Konštrukčná dokumentácia modulov“ s termínom ukončenia v 06/2012.



Hlavné realizované výsledky za rok 2012:

V rámci riešenia projektu v sledovanom období boli predmetom riešenia nasledovné aktivity:

-vypracovanie konštrukčnej dokumentácie modulov Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie pre 
výrobu funkčných modelov jednotlivých modulov, tvorba a integrácia riadiaceho SW

-výroba funkčných modelov jednotlivých modulov, ich montáž a individuálne

odskúšanie konštrukčných uzlov, laboratórne testovanie a ladenie riadiaceho SW s pokračovaním v 
roku 2013

Uvedenými aktivitami boli dosiahnuté výsledky, ktoré budú následne využité v nadväzných etapách v 
roku 2013 a vytvárajú predpoklad úspešného riešenia projektu.

V  aktuálnych etapách boli v rámci jednotlivých modulov vykonané nasledovné práce:

1. Mobilná platforma

Na základe predchádzajúcich analýz bol z rôznych typov mobilných platforiem vzhľadom k 
požiadavkám vybraný šesťnohý koncept s kolesovým ukončením, ktorý preukázal popri schopnosti 
prekonávať prekážky a členitosť terénu aj vhodnosť pre rýchly presun, stabilitu a minimálne výkyvy 
platformy v teréne. Bola navrhnutá, rozpracovaná a upresnená konštrukčná dokumentácia mobilnej 
platformy. 3D model mobilnej platformy ako aj celého zariadenia je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov v kontrolovanom roku 2012 (€):

1 242 0121 242 012322 679322 679919 333919 333

ČerpaniePlánČerpaniePlánČerpaniePlán

SpoluVlastné prostriedkyDotácie

rok 2012



Mobilná platforma pozostáva z ramien kolies a rámu mobilnej platformy

Ramená kolies

- zvislý čap s rotačným rozvodom a pohonom 

- rameno nohy - teleso

- pohon ramena nohy

- rameno kolesa - teleso

- pohon ramena kolesa

- koleso - pneumatika s diskom

- monitorovacie zariadenie stavu zaťaženia kolesa

- pohon kolesa



Široký rozsah pohybov ramien kolies zabezpečuje prekonávanie prekážok podľa zadania a umožňuje 
kráčanie v rozličných režimoch.

Rám mobilnej platformy

Je vytvorený kombináciou oceľových prvkov vystužených prvkami z ľahkých materiálov (penový 
hliník).

Tvorí ho horná a dolná časť rámu, medzi nimi je nádrž pre olej hydraulického systému. Na hornej časti 
rámu je umiestnený celý hydraulický systém, tvorený hydraulickou pumpou a zubovým čerpadlom fy
POCLAIN s ovládacími a riadiacimi prvkami od firmy Wandfluh a Hytos.

Výkonové prvky – priamočiare hydraulické valce sú vyrobené na špeciálnu zákazku z ľahkých 
hliníkových zliatin na zníženie hmotnosti valcov s ohľadom na vysoký počet hydraulických valcov. Bola 
posúdená a dohodnutá aj možnosť výroby hydraulických priamočiarych valcov z kompozitných 
materiálov, čo by však výrazne ovplyvnilo cenu a hlavne dodací termín. 

Pohon hydraulického čerpadla zabezpečuje spaľovací benzínový agregát fy KOHLER      ( dosiahnutie 
nízkej hmotnosti pohonného agregátu ).



2. Nadstavby

Manipulačné rameno je tvorené rotačnou jednotkou otáčajúcou sa okolo zvislej osi o 180° s 
ramenami, ktoré sa sklápajú o naznačené uhly a dvojicou rotačných jednotiek s naznačeným uhlom 
rotácie. Na konci manipulačného ramena je koncový efektor. Manipulačné rameno má možnosť takej 
zmeny rozsahu pohybu, aby pri prepravnej polohe zabralo minimálny priestor. 



Vyslobodzovacie zariadenie 

Je rozpínací a stláčací nástroj na rôzne  použitie. Zvolené vyslobodzovacie zariadenie bolo 
optimalizované na zmenšenie rozmerov v pomere k celkovému rozpínaciemu  účinku.

Menovitý tlak: 23 MPa

Rozpínacia sila: 21 – 31 kN

Max. rozovretie: 800 mm

Stláčacia sila: 5,5 kN

Hmotnosť: 18 kg

Dekontaminačná nadstavba

Bola navrhovaná ako špeciálna vymeniteľná nadstavba. Je to ucelený systém dekontaminačných 
nádrží a odsávacej jednotky na zabezpečenie jej určenia. 



3. Systém riadenia a navigácie

Celková bloková schéma elektrokomponentov

Bloková schéma elektrokomponentov nohy



Modul inerciálnej navigácie – gyroskopy, akcelerometre a podporná elektronika

Hlasové ovladánie servisného robota

Pre systém ovládania servisného robota hlasom boli riešené nasledujúce úlohy:

- Rozšírenie bloku predspracovania a parametrizácie o algoritmus CMN (Cepstral Mean Normalization) pre 
adaptáciu systému na vstupný kanál. 

- Finálna parametrizácia akustických dát na báze MFCC koeficientov s parametrom pre vykonávanie CMN 
algoritmu. 

- Vytvorenie serverového riešenia pre systém ARR, ktoré umožňuje snímanie reči na zariadení s malým 
výkonom a rozpoznávanie na výkonnejšom hardvéri.

- Vykonanie analýzy pre rôzne používateľské scenáre a vytvorenie rozšírenej sady riadiacich povelov.

- Vytvorenie deterministického jazykového modelu, ktorý bol následne použitý na natrénovanie 
stochastického jazykového modelu.

- Programovanie a testované blokov ARR, riadenia interakcie, syntézy spätnej väzby a rozhrania 
k riadiacemu panelu.



Serverové riešenie ARR

- Možnosť snímania vo vzdialenom zariadení s limitovaným výkonom

- Prispôsobený na beh vo viacerých vláknach

-Pozastavenie prenosu dát v prípade nedostatkov prostriedkov

ARR systém na báze vážených transducerov

- Nová archútektúra ARR systému založeného na WFST (Weighted Finite State Transducers). 

- Prepracovaná práca s tokenmi

- programovanie reprezentácie WFST v pamäti, 

- oddelenie tokenu od pozície v rozpoznávacej sieti,

- označenie WFST množinami dostupných symbolov

- Úprava Frontendu pre aplikáciu CMN algoritmu.

- Programovanie „online“ behu akustického scórera.

Adaptácia CMN algoritmom



Metóda reaktívnej navigácie TVFH (Traversability Field Histogram)

Táto metóda je rozšírením pôvodnej metódy VFH a je určená pre pohyb robota v členitom vonkajšom 
prostredí. Je určená pre laserový skener, pričom okrem obchádzania prekážok dokáže vyhodnotiť aj 
priechodnosť nízkoprofilových prekážok a miernych stúpaní. 

Metóda lokalizácie vo vonkajšom prostredí pomocou GNSS systému

Jednou z možností riešenia úloh lokalizácie mobilného robota vo vonkajšom prostredí je použitie GNSS 
systémov. Na tieto snímače môžu vplývať rôzne poruchové veličiny, preto je potrebné parametricky a 
štatisticky vyhodnocovať poskytnuté údaje. Medzi štatistické postupy patrí predovšetkým filtrovanie 
údajov. Medzi parametrické vyhodnocovanie údajov patrí predovšetkým parameter DOP (Dillusion of
Precission). 

Mapovanie priestoru pomocou laserového diaľkomeru

Na interpretáciu údajov zo snímača je potrebné poznať model snímača, zvoliť vhodnú metódu 
reprezentácie prostredia (obvykle mapa prostredia) a spôsob interpretácie údajov. Keďže zvolený 
laserový diaľkomer je planárneho charakteru, bola zvolená metrická mapa prostredia. Merania snímačom 
sú zaťažené rôznymi chybami, preto je potrebné pred záznamom údajov do mapy prostredia tieto údaje 
vyfiltrovať, vyhladiť a aplikovať model snímača. Na takto vytvorenej mape je možné vykonať analýzu 
údajov a získať tak kvalitatívne lepšie informácie o prostredí. Analýza spočíva predovšetkým v segmentácii 
údajov a nájdení extrémov v mape prostredia. 



Simulácia prejazdu cez modelovú prekážku – schod výšky 800mm

Simulácia prejazdu cez modelovú prekážku – diera šírky 1m



Hlavné realizované výsledky za rok 2013:

V rámci riešenia projektu v sledovanom období boli predmetom riešenia nasledovné aktivity:

-výroba funkčných modelov jednotlivých modulov, ich montáž a individuálne odskúšanie 
konštrukčných uzlov, laboratórne testovanie a ladenie riadiaceho SW (časť za rok 2013)

-poloprevádzkové a prevádzkové skúšky robotickej platformy s jednotlivými nadstavbami, v 
stanovených režimoch riadenia, spracovanie technickej správy zo skúšok

-úprava konštrukčnej dokumentácie na základe výsledkov skúšok pre účely následného vývoja 
komerčných prototypov

Uvedenými aktivitami boli dosiahnuté výsledky, ktoré budú následne využité pri návrhu prototypu.

V  aktuálnych etapách boli v rámci jednotlivých modulov vykonané nasledovné práce:

1. Mobilná platforma

3D model mobilnej platformy ako aj celého zariadenia je vidieť na nasledujúcom obrázku.

Zhodnotenie čerpania finančných prostriedkov v kontrolovanom roku 2013 (€):

384 300384 30099 16299 162285 138285 138

ČerpaniePlánČerpaniePlánČerpaniePlán

SpoluVlastné prostriedkyDotácie

rok 2013



Základné technické parametre mobilnej platformy

- celková maximálna dĺžka 3000mm

- celková šírka 1900mm

- max. výška podvozku 1300mm,  

- konštrukčná rýchlosť plynulo regulovateľná do max.  3,8 m/s

- max. stúpanie 35°

- výška prekonávanej prekážky 800 mm

- dĺžka prekonávaného výkopu 1000 mm

prekážka so šikmými stenami široká a vysoká 800 mm

Špecifikácia terénu:    - betónová a asfaltová cesta

- spevnený terén

- piesok

- sutina

- blato

- sneh

Konfigurácia  platformy



Mobilná platforma - podskupiny

Noha platformy

- zvislý čap s rotačným rozvodom a pohonom 

- rameno nohy - teleso

- pohon ramena nohy

- rameno kolesa - teleso

- pohon ramena kolesa

- koleso - pneumatika s diskom

- monitorovacie zariadenie stavu zaťaženia kolesa

- pohon kolesa

Rám mobilnej platformy 



Nohy  platformy

- zvislý čap s rotačným rozvodom a pohonom 

- rameno nohy - teleso

- pohon ramena nohy

- rameno kolesa - teleso

- pohon ramena kolesa

- koleso - pneumatika s diskom

- monitorovacie zariadenie stavu zaťaženia kolesa

- pohon kolesa



Široký rozsah pohybov ramien kolies zabezpečuje prekonávanie prekážok podľa zadania a umožňuje 
kráčanie v rozličných režimoch.



Rám mobilnej platformy

Je vytvorený z tenkostenných oceľových profilov.

Tvorí ho horná a dolná časť rámu, medzi nimi je nádrž pre olej hydraulického systému. 

Na hornej časti rámu je umiestnený celý hydraulický systém, tvorený hydraulickou pumpou a 
zubovým čerpadlom fy POCLAIN s ovládacími a riadiacimi prvkami od firmy Wandfluh a Hytos.

Výkonové prvky – klasické priamočiare hydraulické valce. Zvažovala sa možnosť použiť tieto prvky z 
ľahkých hliníkových zliatin na zníženie hmotnosti valcov s ohľadom na vysoký počet hydraulických 
valcov. Bola posúdená a dohodnutá aj možnosť výroby hydraulických priamočiarych valcov z 
kompozitných materiálov, čo by však výrazne ovplyvnilo cenu a hlavne dodací termín. 

Pohon hydraulického čerpadla zabezpečuje spaľovací benzínový agregát fy KOHLER      ( dosiahnutie 
nízkej hmotnosti pohonného agregátu ).

Rám a modul pohonu mobilnej 
platformy 

Konštrukcia rámu

Parametre spaľovacieho agregátu: 

- zdvihový objem ........................................999 cm3
- maximálne otáčky ....................................3600 ot/min   
- výkon ........................................................28,3 kW
- max. krútiaci moment ..............................75,6 Nm/2800 ot/min              
- hmotnosť ..................................................59,8 kg



Manipulačné rameno – pracovné rozsahy



Pracovný priestor manipulačného ramena



Modul inerciálnej navigácie – gyroskopy, akcelerometre a podporná elektronika

Modul ADIS16405 Modul základne

Modul DSP-1750 Modul ADIS16485

Simulácia prejazdu cez modelovú prekážku – šikmá plocha



Tenzometrické merania konštrukcie

Dynamická analýza konštrukcie

Budenie rázovým kladivom Bruel&Kjaer typ 8210Umiestnenie snímača zrýchlenia



Záver

Riešenie úlohy bude pokračovať vývojovými etapami zameranými na komerčné aplikácie v rámci 
vlastných zdrojov riešiteľa.

Úloha svojím výskumným charakterom vytvorila veľmi dobrý teoretický a skúsenostný základ pre 
ďalšiu prácu riešiteľského tímu v oblasti mobilnej robotiky a zároveň vytvorila podmienky pre 
zapojenie mladých odborníkov do výskumu v atraktívnom technickom odbore.


