
Mobilný robot ovládaný Raspberry Pi

V tomto dokumente opisujeme základné komponenty, ktoré sme použili na konštrukciu mobilného 
robota. Robot bude slúžiť ako univerzálna platforma na riešenie rôznych úloh súvisiacich s mobilnou 
robotikou – od tých najjednoduchších až po zložitejšie.

Raspberry Pi
Mozgom nášho robota bude minipočítač Raspberry Pi 4 Model B so 4GB RAM (Obr. 1). Na Raspberry
Pi je možné nainštalovať operačný systém Linux, čo nám umožní použiť množstvo existujúcich knižníc
– a to hlavne pre robotiku a na spracovanie obrazu. 

Obr. 1: Raspberry Pi Model B [1].

RPLidar
Na orientáciu robota v priestore použijeme 2D laserový skener RPLidar A1 od firmy Slamtec (Obr. 2). 
2D laserový skener pozostáva zo systému merania vzdialenosti a z motorového systému. Po pripojení 
napájania začne motorový systém rotovať v smere hodinových ručičiek. Rotovaním systému merania 
vzdialenosti sa postupne meria vzdialenosť v okolí senzora.



Obr. 2: RPLidar A1 [2]

Frekvencia laserového sekenera je automaticky prispôsobená rýchlosti rotácie. Systém dokáže merať 
vzdialenosť 2000 krát za sekundu. RPLidar vyžiari modulovaný infračervený laser, ktorý je odrazený 
objektom, na ktorý dopadne. Odrazený laser je navzorkovaný a spracovaný – vypočítaná vzdialenosť je
odoslaná prostredníctvom komunikačného rozhrania (Obr. 3).

Obr. 3: Princíp fungovania RPLidar-u [2]

Raspberry Pi Kamera
Zatiaľčo RPLidar dá nášmu robotovi hrubú predstavu o jeho okolí, na splnenie špecifických úloh je 
potrebné mať detailnejšie informácie. Pomocou kamery bude robot schopný “vidieť” konkrétne 
objekty, ktoré sa pri ňom nachádzajú. Umožnia mu rozoznať konkrétnu farbu, alebo dokonca konkrétny



objekt či ľudskú postavu. K Raspberry Pi je najvhodnejšie pripojiť modul kamery vyvinutý výrobcom 
Raspberry Pi (Obr. 4).

Obr. 4: Raspberry Pi kamera V2 [3]

Arduino
Zatiaľčo Raspberry Pi je plnohodnotný počítač, existujú úlohy, kde je táto jeho plnohodnotnosť 
nevýhodou. Tým že na Raspberry Pi beží operačný systém v ktorom sa naraz vykonáva množstvo 
rôznych programov, nie je možné mať celý systém pod úplnou kontrolou. Toto je pre určité prípady 
potrebné (napr. keď chceme vykonávať určitú činnosť v presne stanovených intervaloch). Za 
vykonávanie úloh takéhoto typu bude zodpovedné Arduino Mega2560 Rev3 (Obr. 5). Na tejto 
platforme na rozdiel od Raspberry Pi sa vykonáva len náš program a nič iné, a vďaka tomu má všetko 
pod plne kontrolou ale aj je plne zodpovedný za všetko, čo sa deje.

Obr. 5:  Arduino Mega2560 Rev3 [4].



Podvozok mobilného robota
Mobilný robot sme sa rozhodli postaviť na podvozku Arexx JSR 4WD (Obr. 6). Tento podvozok je 
dostatočne robustný aby uniesol aj ďalšie potrebné senzory a elektroniku.

Podvozok sa dodáva aj s kolesami, motormi a enkódermi. Na zapojenie motorov použijeme motor 
driver shield Dual VNH5019, ktorý dokáže dodávať nepretrižite prúd 12A (v špičke až 30A).
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