
Elektrotechnické listy, ISSN 2453-8981, ročník/vol. 2, číslo/no. 2 

 

Šmykom riadené robotické vozidlo s ROS rozhraním 

Skid Steered Robotic Vechivle with ROS Interface 
 

Róbert Üveges
1
, František Ďurovský

2
 

 
1robert.uveges@tuke.sk, 2frantisek.durovsky@tuke.sk 

 
1,2

Katedra elektrotechniky a mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 

Košice, Slovenská Republika 

 

 
Abstrakt—Tento príspevok popisuje šmykom riadené vozidlo 

používané pri výskume nových algoritmov lokalizácie, mapova-

nia priestoru a navigácie v neznámom prostredí. Najväčšou vý-

hodou prezentovaného riešenia je možnosť pripojenia 

k robotickému operačnému systému (ROS), ktoré umožňuje 

využitie existujúcich knižníc softvéru z rôznych oblastí robotiky. 

Kľúčové slová—robotické vozidlo, riadenie šmykom, ROS 

Abstract—Paper describes skid steered robotic vehicle used in 

research of new algorithms of localisation, mapping and naviga-

tion in unknown environment. The main advantage of proposed 

solution is the possibility of connection to the robotic operation 

system (ROS), which allows to use ready to use software libraries 

from various fields of robotics. 
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I. ÚVOD  

V súčasnosti, keď sa autonómne vozidlá stávajú čoraz viac 
populárne, sa výskum v tejto oblasti zameriava hlavne na prob-
lematiku lokalizácie a mapovania. Pre vývoj nových algorit-
mov pre autonómnu prevádzku vozidla je potrebný fyzický 
model vozidla, kde môţu byť vyvinuté algoritmy testované 
v reálnych podmienkach. Poţiadavky na takúto testovaciu 
platformu sú nezávislosť od nadradeného systému, otvorená 
riadiaca štruktúra umoţňujúca realizovať ľubovoľný riadiaci 
algoritmus a kompatibilita so softvérovými nástrojmi vyuţíva-
nými vo výskume. Z tohto dôvodu bol vytvorený fyzikálny 
model šmykom riadeného robotického vozidla s vlastnou vý-
konovou a riadiacou elektronikou zabezpečujúcou riadiace 
funkcie niţšej úrovne vrátane regulácie pohonov. Riadiaci 
systém vozidla komunikuje cez sériovú zbernicu s riadením 
vyššej úrovne, kde bolo vyvinuté a implementované rozhranie 
na robotický operačný systém ROS, čím je zabezpečená kom-
patibilita so softvérovými nástrojmi pre výskum a vývoj. 

II. ŠMYKOM RIADENÉ ROBOTICKÉ VOZIDLO 

Riadenie šmykom je špeciálnym prípadom diferenciálneho 
podvozku, kde je smer jazdy robota daný rozdielom rýchlostí 
na kaţdej strane vozidla. V prípade, ţe rýchlosti majú rozdielnu 
hodnotu, vozidlo zatáča. Typickým príkladom je tank, kde sú 
miesto kolies pouţité pásy. Najväčšia výhoda šmykom riade-
ného podvozku spočíva v jeho mechanickej jednoduchosti 
a dobrej trakcii na nespevnenom a sypkom povrchu. Na druhej 
strane, keď sa vozidlo šmýka, je ťaţko predvídať os a uhol 
otáčania, keďţe to je veľmi závislé od trenia povrchu [1]. Ďal-
šou nevýhodou je relatívne vysoká spotreba energie pri šmýka-
ní. Táto vlastnosť je čiastočne eliminovaná vyuţitím elektric-
kých pohonov, ktoré sú schopné rekuperácie brzdnej energie. 

Pre zabezpečenie neustáleho kontaktu všetkých štyroch kolies 
s nerovným terénom je výhodné pouţiť výkyvný systém pod-
vozku (Obr. 1) 

 

Obr. 1 Šmykom riadený výkyvný podvozok 

III. VÝKONOVA ČASŤ 

Ako motory boli pouţité permanentné synchrónne motory 
s permanentnými magnetmi, ktoré boli spolu s planétovou 
prevodovkou priamou súčasťou jednotlivých kolies. Pre riade-
nie pohonov šmykom riadeného podvozku boli vyvinuté dvo-
josé meniče frekvencie (Obr. 2), zabudovateľné priamo do 
karosérie robotického vozidla, čím sa zlepší odvod tepla 
a odpadá nutnosť pouţitia dodatočného chladenia. Meniče sú 
navrhnuté na nominálne napätie 60V a nominálny prúd 10A 
pre kaţdú os. Pre jednu stranu robotického vozidla je pouţitý 
jeden takýto menič. Pre zabezpečenie mobility bol vyuţitý 
batériový paket LiFePo4. Pre zabezpečenie optimálneho toku 
energie medzi jednotlivými článkami batérie bol vyvinutý 
batériový manaţment, ktorý vyrovnáva napätie na jednotlivých 
článkoch.  

 

Obr. 2 Dvojosí menič pre trakčné kolesá 
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IV. RIADIACA ČASŤ 

Riadiace algoritmy boli implementované na mikroproceso-
re radu ARM Cortex-M4. Regulačný algoritmus má konfiguro-
vateľnú štruktúru a parametre (Obr. 3). Je moţné zvoliť rých-
lostnú reguláciu, prúdovú reguláciu, generovanie PWM výstu-
pu a štruktúru master/slave, ktorá je preferovaná pre šmykom 
riadené vozidlo. [3] Regulačné štruktúry boli implementované 
ako pre blokovú komutáciu, tak pre reţim vektorového riade-
nia. V reţime master/slave je motor master v rýchlostnej väzbe 
s PI regulátorom rýchlosti (1). Motor slave je v rýchlostnej 
väzbe s P regulátorom rýchlosti a má zdieľanú referenčnú hod-
notu s motorom master. Motor master zdieľa integračnú zloţku 
regulátora rýchlosti s motorom slave v nastaviteľnom pomere 
(2). 

 𝐼𝑞𝑟1 =  𝐾𝜔1 +
𝐾𝐼𝜔 1

𝑠
  𝜔𝑟1 − 𝜔1  (1) 

 𝐼𝑞𝑟2 = 𝐾𝑑  
𝐾𝐼𝜔 1

𝑠
 𝜔𝑟1 − 𝜔1  + 𝐾𝜔2 𝜔𝑟1 − 𝜔2  (2) 

Doba cyklu pre regulačnú slučku prúdu je 50 µs a pre regu-
lačnú slučku rýchlosti 200 µs. Do riadenia boli implementova-
né aj bezpečnostné funkcie. Riadiaci obvod vypína výkonové 
obvody zatlačením centrálneho núdzového vypínača. V prípade 
straty spojenia s nadradeným riadiacim systémom sú pohony 
okamţite brzdené aţ do úplného zastavenia. 

 

Obr. 3 Bloková schéma regulácie 

V. DECENTRALIZOVANÝ NADRADENÝ RIADIACI SYSTÉM 

Nadradený riadiaci systém robotického podvozku zabezpe-
čuje správu meničov jednotlivých pohonov, tak aby bol zabez-
pečený ţelaný pohyb v pracovnom priestore robota. Robotický 
operačný systém má veľmi prepracovaný mechanizmus distri-
buovaného výpočtu a tým umoţňuje rozdeliť nadradený riadia-
ci systém na distribuované výpočtové uzly. Takýmto systémom 
dokáţeme výpočtovo náročné procesy vykonávať mimo robo-
tického vozidla a tým šetriť energiu, ktorá je obmedzená kapa-
citou batérii. Typicky ide o algoritmy spracovania veľkého 
objemu dát, ktoré nevyţadujú vysokú vzorkovaciu frekvenciu 
a prísne časovanie. V prípade robotického vozidla ide o offline 
spracovanie nasnímaných bodov a tvorbu 3D mapy okolitého 
prostredia. Naopak časovo kritické procesy, ktoré priamo ko-
munikujú s meničmi sú implementované ako výpočtové uzly 
priamo na počítači umiestnenom na robotickom podvozku. Na 
základe informácii zo senzorov umiestnených na podvozku 
a ţelaných hodnôt zadávaných uţívateľom, prípadne systémom 
autonómnej jazdy vypočítava referenčné hodnoty. 

VI. RIADENIE ŠMYKOM 

Nakoľko pri šmykom riadenom robotickom podvozku nie 
je moţný výpočet trajektórie pomocou odometrie, keďţe miera 
a os rotácie šmykom je ťaţko predvídateľné a je silne závislé 
od povrchu po ktorom sa jazdí. 

Pri riadenie šmykom boli vytvorené dva nezávislé algorit-
my vyuţívajúce rôzne princípy merania. Pre meranie uhlovej 
rýchlosti je vyuţitý presný optický gyroskop, ktorý meria uhlo-
vú rýchlosť v jednej osi. Po kompenzácii rotácie zeme zaručuje 
výrobca snímača drift po integrácii rýchlosti do 0,1°/10min. 
Keďţe nie je zaručená rovinná jazda robotického vozidla 
a inštalovaný optický gyroskop umoţňuje meranie len v jednej 
osi, bolo potrebné pomocou prídavného akcelerometrického 
modulu cyklicky kompenzovať náklon gyroskopu 
a prepočítavať jeho hodnotu do lokálneho súradnicového sys-
tému. 

 
Obr. 4 Bloková schéma spracovania údajov z gyroskopu 

Pre meranie lineárnej polohy a rýchlosti bol vyuţitý princíp 
vizuálnej odometrie pomocou stereoskopickej kamery. Algo-
ritmus pracuje na princípe hľadania dvoch zodpovedajúcich 
význačných bodov, ktorých vzdialenosť medzi ľavým 
a pravým obrazom vyjadruje vzdialenosť snímaného objektu 
od kamery. Pri nájdení dostatočného počtu význačných stacio-
nárnych bodov je moţné pomocou určovania zmeny polohy 
týchto bodov na scéne medzi po sebe idúcimi snímkami určiť 
pohyb kamery vzhľadom k okoliu. Takto môţeme získať polo-
hu a orientáciu robota v priestore. V porovnaní s optickým 
gyroskopom je však táto metóda menej presná a výpočtovo 
náročná preto bola vyţitá len pre učenie lineárneho pohybu. 

Po získaní lineárnej a uhlovej rýchlosti sa tieto signály vyu-
ţívajú v spätnej väzbe pre riadenie pohybu robotického vozid-
la. Tento pohyb zostáva z dvoch komponentov. Riadenie line-
árnej rýchlosti reguluje moment na pravej a ľavej strane robo-
tického vozidla súčasne, spätnoväzobný signál sa získava vý-
počtom zo smeru jazdy určeného kompenzovaným gyrosko-
pom a lineárnej rýchlosti v tomto smere určeného vizuálnou 
odometriou. Riadenie uhlovej rýchlosti reguluje rozdiel mo-
mentov na pravej a ľavej strane robotického vozidla podľa 
ţelaného smeru zatáčania. Ako spätnoväzobný signál je 
v tomto prípade priamo hodnota kompenzovaného gyroskopu.  

VII. KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia s nadradeným riadiacim systémom je realizo-
vaná pomocou zbernice RS-485, s vlastným komunikačným 
protokolom. Meniče odosielajú správy o ich aktuálnom stave, 
ako aj niektoré dôleţité merania, ako sú prúdy, napätia 
a rýchlosti motorov. Správy odosielané do meničov definujú 
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reţim činnosti a nastavujú referenčné hodnoty pre zvolenú 
štruktúru. Konfigurácia meničov v servisnom reţime je vyko-
naná taktieţ cez túto zbernicu. Maximálna doba cyklu komuni-
kácie s dvoma meničmi je 1ms pri rýchlosti zbernice 921600 
baudov. 

Komunikácia s optickým gyroskopom a kompenzačným 
akcelerometreom prebieha po sériovej linke RS-232.  

VIII. ROZHRANIE ROS 

Ako výpočtový hardvér pre nadradený systém bol v tomto 
prípade pouţitý zabudovateľný minipočítač Raspberry Pi3, 
s nainštalovaným robotickým operačným systémom (ROS). 
Raspberry Pi3 ponúka dobrý pomer medzi výpočtovým výko-
nom a spotrebou energie. [4] 

Pre vytvorenie rozhrania medzi ROS a meničmi bolo po-
trebné implementovať komunikačný protokol meničov prostre-
dí ROS. Vytvorený program je uzol ROS-u, ktorý konvertuje 
správy z robotického vozidla na správy, ktoré vyuţíva ROS pre 
komunikáciu medzi uzlami a naopak. Takýto prístup zabezpe-
čí, ţe viacero uzlov ľubovoľne umiestnených v počítačovej 
sieti dokáţe čítať dáta z robotického vozidla, prípadne ho aj 
riadiť (Obr. 3). 

Pre pouţitý gyroskop a kompenzačný akcelerometer boli 
vytvorené programy ROS-u, pomocou ktorých je moţné ich 
signály vyuţívať v ďalších riadiacich algoritmoch. Vyuţitá 
stereoskopická kamera ZED, je v ROS-e priamo podporovaná. 

Pre základné overenie funkcionality bol vytvorený program 
pre teleoperáciu. Robot je v tomto programe ovládaný 
z gamepadu pripojeného na vzdialený počítač. Operátor môţe 
takto vzdialene ovládať robot, a zároveň má k dispozícii spätnú 
väzbu formou video signálu z kamery, ktorá je umiestnená na 
robotickom vozidle. 

Na spracovanie a kódovanie obrazu z kamery slúţi zabudo-
vaný hardvérový video enkodér, ktorý vyuţíva RaspberryPi3. 
Takto je moţné prenášať obraz v rozlíšení 640x480 pri zobra-
zovacej frekvencii 30 fps s latenciou do 0,3s pri dátovom toku 
do 2Mbps a tým umoţňuje ovládať robot cez Wifi. Obraz sa 
prenáša takmer po úplný výpadok signálu. 

 

Obr. 5 Bloková schéma komunikácie 

IX. ZÁVER 

Predstavené robotické vozidlo ponúka testovaciu platformu 
pre výskum a vývoj nových lokalizačných, mapovacích 
a navigačných algoritmov v reálnych podmienkach. Najväčšou 
výhodou tohto riešenia je rozhranie na robotický operačný 
systém, keďţe predpripravené balíky softvéru ROS-u dokáţu 
ušetriť čas strávený vývojom čím ostane viac priestoru pre 
výskum. 
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