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Súèas�ou tradiènej prehliad-
ky prác �tudentskej vedec-
kej a odbornej èinnosti
(�VOÈ) na Fakulte elek-
trotechniky a informatiky
STU v Bratislave bola
v tomto roku aj netradièná
sú�a�. I�lo o prvý oficiálny
roèník sú�a�e mobilných
autonómnych robotov,
ktorú zorganizovala Ka-
tedra automatizácie a re-
gulácie. O ceny sa sú�a�ilo v troch kategó-
riách. Prvú z nich sme odskú�ali u� vo vla-
òaj�om pokusnom roèníku a jej názov
Pathfollower naznaèuje sú�a�nú úlohu: ro-
bot musí èo najrýchlej�ie sledova� nakres-
lenú èiaru a� do cie¾a a vysporiada� sa pri
tom s prípadnými preká�kami. Tie pred-
stavovalo preru�enie dráhy, tunel (t. j.
zmena svetelných podmienok) a preká�-
ka, ktorú bolo treba obís�. Neplánované
preká�ky spôsoboval �ivý záujem fotogra-
fov a kameramanov, ktorí svojimi záblesk-
mi pripravili snímaèom nejedného robota
horúce chvíle.

V�etky nástrahy napokon najrýchlej�ie
zvládol robot CyberBug II, ktorého kon-
�truktérom je 27-roèný Jopy Heèko. Na
druhom mieste skonèil robot Emil Jiøího
Cyronì z ostravskej Technickej univerzity

a v tesnom závese robot Kubo �tudenta
3. roèníka odboru automatizácie Róberta
Nani�tu. �tvrtý sú�a�iaci, robot F. A. A. K,
napokon pre technické problémy jazdu ne-
dokonèil. Ceny do sú�a�e venovali firmy
Microstep-MIS a Datalan, vïaka ktorým
roboty spestrili aj jedno popoludnie na vý-
stave Cofax.

Èitate¾ov istotne zaujme technické rie�enie
robotov. Mo�no poveda�, �e kon�truktéri
uprednostòujú trojkolesové vozíky s dvomi
hnanými a jedným vo¾ným kolieskom.
Tradíciu naru�il len F. A. A. K., ktorý mal
obidve kolieska vo¾né, tretie bolo hnacie
a zároveò sa natáèalo.

Ako pohon sa obvykle vyu�ívajú ¾ahko do-
stupné krokové motorèeky, ale ich nízka
rýchlos� núti kon�truktérov h¾ada� iné rie-
�enia. CyberBug II dosiahol vidite¾ne vy�-
�iu rýchlos� pou�itím upravených modelár-
skych servomotorov.

Senzorová èas� snímajúca dráhu je rie�ená
optoelektronickými snímaèmi, podstatné
rozdiely sú najmä v detektoroch preká�ky.
Nájdeme tu najjednoduch�ie kontaktné
senzory, ktoré v�ak vy�adujú, aby robot
pri�iel a� tesne k preká�ke, ale aj sofistiko-
vané ultrazvukové senzory, ktoré umo�òu-
jú obís� preká�ku z bezpeènej vzdialenosti
za cenu zlo�itej�ej elektroniky.

Najväè�ie problémy spôsobujú sú�a�iacim
zdroje energie, preto�e klasické tu�kové
akumulátory majú nevýhodný pomer
hmotnos�/kapacita, a tak sú kon�truktéri
nútení experimentova� buï s rozlo�ením
hmotnosti okolo �a�iska, alebo minimalizo-
va� spotrebu. Z tohto h¾adiska je zaujímavý
robot Emil, ktorý meria stav svojho aku-
mulátora a v prípade potreby sa vie zo �pe-
ciálneho zariadenia sám �dobi��.

Ako dopadli zvy�né dve kategórie? Blu-
disko v kategórii Micromouse napokon ne-
na�lo premo�ite¾a, preto�e pre rôzne tech-
nické problémy doòho napokon nevstúpil
ani jeden robot. Ostalo tak otvorenou vý-
zvou pre ïal�í roèník. Kategória vo¾nej jaz-
dy bola opä� doménou Jopyho, ktorý
okrem troch vozidiel predstavil aj dva
kráèajúce roboty postavené zo stavebnice
LEGO. Oèaril nimi nielen porotu, ale aj na-
�ich najmen�ích divákov.

U� mimo sú�a�e prebiehala prezentácia
mobilného in�pekèného robota MIRO
z dielne Katedry automatizácie a regulácie
STU, ktorý slú�i na testovanie a výskum
v oblasti riadenia pohonov, plánovania tra-
jektórie a pod.

Robot je riadený z operátorského pracovis-
ka (riadiacim poèítaèom), na ktorom ob-
sluha sleduje obraz snímaný mobilným
robotom. Komunikácia prebieha cez rádio-
vé rozhranie, okrem obrazu sa cez jeden
kanál prená�ajú aj príkazy riadiace pohyb
mobilnej jednotky. Okrem kamery bude
mo�né na jednotku pripevni� aj ïal�ie za-
riadenia, napr. manipulaèné rameno.
Cie¾om je vyvinú� mobilný in�pekèný sys-
tém, ktorý by na základe teleprítomnosti
umo�nil vykonáva� monitoring a jednodu-
ché manipulaèné úkony v nebezpeènom
prostredí.

Automatizérov istotne zaujme aj èasomie-
ra, ktorá vyu�ívala tri optické snímaèe
Visolux vyhodnocované prostredníctvom
PLC Siemens S7-200. Vizualizácia v pro-
stredí ControlWeb 2000 prebiehala cez
rozhranie MPI. Potrebný drajver vytvoril
v rámci diplomovej práce �tudent Bc.
Michal Semanèík.

Prípadných záujemcov o ïal�ie podrobnos-
ti vrátane fotografií a videozáznamu zo sú-
�a�e pozývame na náv�tevu internetovej
stránky www.robotika.sk. Ak vás èlánok za-
ujal a chcete si o rok zasú�a�i�, mô�ete sa
z tejto stránky aj prihlási�. Ak internet ne-
máte, napí�te na adresu autora a propozí-
cie Vám po�leme.

Do videnia o rok!

Stádo robotov z dielne Jopyho Heèku

Ví�az kategórie Pathfollower
� CyberBug II

Robot Kubo �tudenta Róberta Nani�tu
na ceste do cie¾a

Bludisko � výzva pre ïal�í roèník
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