
6
2000

62

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej
univerzity (FEI STU) v Bratislave sa prvýkrát na Slovensku
10. mája 2000 uskutoènila fakultná sú�a�ná prehliadka autonóm-
nych mobilných robotov. Sú�a�, ktorej cie¾om bolo podpori� �tu-
dentskú mimo�kolskú tvorivos� a popularizova� nové technológie,
organizovala Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.

Vedúci katedry prof. Ing. Ladislav Juri�ica, CSc. a zároveò vedúci
poroty sú�a�e vymenoval ïal�ích èlenov roboty, Ing. Juraj Gacho
(Katedra automatizácie a regulácie), Ing. Jozef Omelka (Micro-

StepHDO), Pavol Nittnaus
(Volkswagen Slovakia) a Ing.
Richard Balogh (Katedra auto-
matizácie a regulácie) � ta-
jomník sú�a�e. Kon�trukciu,
dizajn, bezpeènos�, spo¾ahli-
vos� a inteligenciu svojich ro-
botov v sú�a�i porovnávali traja
autori �tyroch robotov: Peter
Lacko (2. roèník bak. �túdia)
s robotom Pathfinder, Albert
Diósi (1. roèník in�. �túdia)

s robotmi Mobot 1 a Mobot 2 a Ján Palenèár (1. roèník dokt. �tú-
dia) s robotom Robot.

Sú�a�nou úlohou bolo zvládnu-
tie urèenej dráhy, ktorá bola vy-
znaèená 15 mm �irokou tmavou
èiarou v èo najkrat�om èase.
Na sú�a�nej dráhe celkovej
då�ky 5 m sa vyskytovali rôzne
preká�ky � preru�enie èiary
v úseku cca 10 cm, tehlièka roz-
merov 7 x 7 x 15 cm a tunel
s prierezom 25 x 25 cm. Orga-
nizátori pri navrhovaní dráhy
vychádzali z reálnych aplikácií
(napr. skladové hospodárstvo).
Naj�a��ou preká�kou bola teh-
lièka, tunel ani preru�enie èiary
nespôsobovali sú�a�iacim robo-
tom väè�ie problémy.

Ví�azom sú�a�e sa stal Albert Diósi so svojim mobilným robotom
Mobot II a zároveò získal druhé miesto so star�ím modelom
Mobot I. Peter Lacko s robotom Pathfinder sa umiestnil na tre�om
mieste. Robotovi Jána Pálenèára sa kvôli poruche nepodarilo
zvládnu� ani jeden z troch pokusov na prejdenie dráhy.

Profesor Juri�ica odovzdal ceny
ví�azovi i ostatným zúèastneným,
ktoré do sú�a�e venovali spo-
loènosti Volkswagen Slova-
kia, MicroStep � HDO, Datalan,
Philips a Katedra automatizá-
cie a regulácie. Usporiadatelia
pripravujú propozície ïal�ieho
roèníka sú�a�e, ktorý bude tech-
nicky nároènej�í a zároveò plá-
nujú do sú�a�e zapoji� �tudentov
technických fakúlt z celého
Slovenska.

Mobot 1
Autor: Albert Diósi

Mobot 1 tvorí trojkolesový vozík s dvo-
ma nezávisle poháòanými kole-
sami a jedným vo¾ne otáèavým
podporným kolieskom. Pohon
zabezpeèujú dva krokové moto-
ry z disketovej mechaniky. Riade-
nie zabezpeèuje mikroprocesor
Atmel 2051 doplnený výkonovými
spínaèmi ULN2008. Senzorová èas� pozostáva z fototranzistorov
KPX81, ktoré sú osvet¾ované èervenými fotodiódami. Trimre umo�-
òujú nastavi� komparaèné úrovne. Napájanie zabezpeèuje 6 tu�ko-
vých batérií s napätím 1,5 V.

Mobot 2
Autor: Albert Diósi

Mobot 2 je mobilný robot, ktorý vy-
chádza z kon�trukcie robota Mobot 1.
Trojkolesový vozík s dvoma nezávisle
poháòanými kolesami a jedným vo¾ne
otáèavým podporným kolieskom má
robustnej�iu kon�trukciu. Pohon zabez-
peèujú dva krokové motory z disketovej mechaniky. Elektronika je
rozlo�ená na dve sendvièové dosky, pre riadenie je pou�itý výkon-
nej�í mikroprocesor Philips 80C552, doplnený pamä�ou EPROM
a RAM. Senzorová èas� pozostáva z fotoodporov, ktoré sú taktie�
osvet¾ované èervenými fotodiódami. Preká�ky na dráhe detekuje ná-
razníkom, ktorý je pripevnený na dva kontaktné spínaèe.

Pathfinder
Autor: Ján Lacko

Základom kon�trukcie je, podobne
ako v predo�lých systémoch, trojko-
lesový vozík poháòaný krokovými
motormi z disketovej mechaniky.
Robot má kvalitné kolieska s pneu-
matikami zo stavebnice Merkur.
Prvky tejto stavebnice sú pou�ité aj pri
kon�trukcii kapoty. Riadenie zabezpe-
èuje mikroprocesor Atmel 2051, doplnený výko-
novými spínaèmi ULN2008. V prednej èasti sa nachádza nárazník
s kontaktným spínaèom na detekciu preká�ky na dráhe. Napájanie
zabezpeèujú tu�kové batérie.

Robot
Autor: Ján Palenèár

Tento robot vynikal esteticky naj-
lep�ie prevedenou kon�trukciou
vyrobenou z plastu. Trojkolesový
vozík má dve kolesá nezávisle po-
háòané modelárskymi servomotor-
mi a jedno podporné, vo¾né koliesko.
Riadenie zabezpeèuje mikropoèítaèový modul Basic Stamp, ktorý
je programovate¾ný v jazyku PBASIC, ktorý je upravenou verziou
známeho jazyka BASIC s pridanými výkonnými in�trukciami pre
prácu so vstupno-výstupnými portami. Senzorová èas� pozostáva z fo-
toodporov. Napájanie zabezpeèujú batérie 9V.

Sú�a� mobilných robotov

V posluchárni vládla skutoène
sú�a�ná atmosféra

Poh¾ad na sú�a�nú dráhu

Odovzdávanie cien ví�azovi
Pavel Lenjik
foto Ing. Richard Balogh
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