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DARPA Urban Challenge �00� –  
velký den pro robotiku

Jednou z úloh, které americká armáda 
v současnosti řeší, je vývoj a využití bezob-
služných létajících, námořních a pozemních 
dopravních prostředků, které pomohou ome-
zit lidské ztráty při řešení rizikových úkolů. 
Jde o prostředky s různým stupněm autono-
mie, od zařízení dálkově řízených 
operátorem až po plně autonom-
ní dopravní prostředky s vlastní 
inteligencí. 

Zatím největšího uplatnění 
dosahují létající bezpilotní sys-
témy (Unmanned Aerial Vehicle 
– UAV), určené pro úkoly od zís-
kávání informací v zájmové ob-
lasti až po vlastní bojové nasaze-
ní typu „vyhledej a znič“. U le-
teckých sil stále převládá názor, 
že je třeba lidské řízení činnosti 
těchto prostředků (např. při navá-
dění a odpalování řízených střel), 
neboť lidské rozhodování v reál-
ném čase nebylo u ozbrojených 
UAV zdaleka překonáno. 

V roce 2002 vlastnila americká armáda 
127 UAV s dobou nasazení 30 000 operač-
ních hodin a v roce 2006 to už bylo 520 AUV 
a 160 000 operačních hodin nasazení. Penta-
gon plánuje, že v příštích deseti letech utratí 
v této oblasti 55 miliard dolarů.

V námořní službě jsou bezobslužné pod-
vodní prostředky využívány pro úkoly, jako 
je např. vyhledávání min nebo získávání cit-
livých informací. 

Pozemní bezobslužné dopravní prostřed-
ky jsou součástí např. armádního progra-
mu Future Combat Systems (bojové systé-
my budoucnosti), který obsahuje pozemní 

bezobslužné dopravní prostředky od malých 
(od 15 kg) až po velké (2,5 t) přepravní a ví-
ceúčelové prostředky. Již nyní pozemní síly 
v Iráku a Afghánistánu používají malé robo-
ty pro vyhledávání a zneškodňování nastra-
žených min a bomb. 

U pozemních bezobslužných dopravních 
prostředků, na rozdíl od UAV, směřuje vývoj 
k plně autonomnímu provozu. 

Historie závodů DARPA Grand Challenge 

DARPA Grand Challenge jsou soutěže au-
tonomních pozemních dopravních prostřed-
ků. První ročník se konal v roce 2004 v Mo-
havské poušti na dráze délky téměř 230 km. 
Trasa vedla z Barstowa v Kalifornii do Prim-
mu v Nevadě. Vypsaná odměna pro vítěze 
byla ve výši jednoho milionu dolarů, ale ni-
kdo z patnácti účastníků neprojel cílem, takže 

odměna nebyla vyplacena. Pořadatelé přesto 
byli s dosaženými výsledky nadmíru spoko-
jeni a závod přirovnali k prvnímu letu bratří 
Wrightových, kteří sice také neletěli daleko, 
nicméně ukázali světu, že je to možné.

Další závod DARPA Grand Challenge se 
konal o rok později opět na dráze v poušti, 
tentokrát o délce 211 km a s časovým limitem 
10 h. Vypsané odměny činily pro vítěze dva 
miliony dolarů, jeden milion za druhé mís-
to a 500 tisíc dolarů za třetí místo. Vítězem 
se stal Stanford Racing Team v čase 6 hodin 
a 53 minut s vozem Volkswagen Touareg R5 
Diesel s názvem Stanley. V časovém limitu 
dojely do cíle ještě další čtyři vozy, a to v po-
řadí Sandstorm, H1ghlander, KAT-5 a šest-
náctitunový obr na bázi vojenského speciálu 
TerraMax. Finále se zúčastnilo celkem dvacet 
tři týmů. (Více informací lze získat na http://
www.darpa.mil/grandchallenge05/)

DARPA Urban Challenge 2007

DARPA Urban Challenge 2007 byl již tře-
tí ročník tohoto závodu, ale na rozdíl od prv-
ních dvou ročníků, které se konaly na určené 
dráze v poušti, probíhal třetí ročník závodu 
na vojenské základně George Air Force Base 
ve Victorville, jejíž zařízení je určeno pro tré-
nink bojových operací v městské aglomeraci. 

Robotické automobily se musely stát účastní-
ky dopravního provozu, projet křižovatkami, 
objet kruhové objezdy a zajet na parkoviště. 
Po celou dobu se musely vyhýbat ostatním 
účastníkům závodu, dalším padesáti civilním 
vozům a pevným překážkám. Navíc za poru-
šení kalifornských dopravních předpisů hrozi-
la diskvalifikace. Po celý závod nesměl nikdo 
sedět na místě řidiče nebo ovládat dálkové ří-
zení. Místo toho řízení automobilu ovládaly 
zabudované výkonné počítače, množství sen-
zorů a vysoce specializovaný software. Trasa 
měřila 96 km a časový limit byl stanoven na 
šest hodin. Soutěže se celkem zúčastnilo 89 
týmů, z nichž se do finále probojovalo jede-
náct vozů (tab. 1).

Konec minulého roku se stal milníkem na cestě automatizace automobilové dopravy. Ko-
nal se již třetí ročník závodu autonomních dopravních pozemních prostředků organi-
zovaný agenturou DARPA s názvem Urban Challenge. Tento ročník byl zlomový v tom, 
že robotická auta již nezávodila v neobydlené poušti, ale vyrazila do „běžného městské-
ho provozu“.

Tab. 1. Týmy a vozy, které se  kvalifikovaly do DARPA Urban Challenge 2007

Tým Vozidlo
Ben Franklin Racing Team Toyota Prius „Little Ben“
CarOLO Volkswagen Passat „Caroline“
Honeywell/Intelligent Vehicle Solutions Ford F-250 „Desert Tortoise“
MIT Land Rover LR3 „Talos“
Stanford Racing Team Volkswagen Passat „Junior“
Tartan Racing Chevrolet Tahoe „Boss“
Team Cornell Chevrolet Tahoe „Skynet“
Victor Tango Ford Escape „Odin“
Team AnnieWay Volkswagen Passat „AnnieWAY“
Team Oshkosh Truck MTVR „TerraMax“
Team UCF Subaru Outback „Knight Rider“

Obr. 1. Vítězná vozidla v cíli

Obr. 2. Vozidlo Boss týmu Tartan Racing, 
výherce DARPA Urban Challenge 2008
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Vozy vyjížděly na finálovou trať ve dvou-
minutových intervalech a do celkového času 
se započítávaly penalizace za chyby během 
jízdy, takže výsledky nebyly vyhodnoceny 
okamžitě. Nakonec byl nejrychlejší Boss 
týmu Tartan Racing. Dráhu projel průměrnou 
rychlostí 22,5 km/h s náskokem dvacet minut 
před druhým vozidlem, kterým byl ostře sle-
dovaný vůz Junior týmu Stanford Racing, ná-
stupce vítěze druhého ročníku závodu DAR-
PA Challenge. Třetí dojel tým Victor Tango, 
resp. jejich vůz Odin (obr. 1). 

Ne vždy všechno probíhalo hladce. Ihned 
po startu měl problémy Boss týmu Tartan. 
Údajně byla jeho řídicí technika negativně 
ovlivněna nedaleko stojícím televizním pře-
nosovým vozem. Problém byl naštěstí vyře-
šen – stačilo vypnout jeden monitor, který 
rušil příjem signálu GPS, a Boss pokračo-
val v závodě. Další, kdo měl na startu potí-
že, byl Desert Tortoise, který po startu udě-
lal čelem vzad, pokusil se najet na rozhodčí 
a musel být restartován. Problémy měl i tým 
Oshkosh Truck, jehož TerraMax najel na ob-

rubník a v následném manévru trefil zeď bu-
dovy. O vzrušení se postaral i Talos týmu 
MID, který při předjíždění konkurenčního 
vozidla Skynet svého soka naboural.

Z bezpečnostních důvodů bylo každé ro-
botické vozidlo během závodu doprovázeno 
člověkem ve vozidle vybaveném tlačítkem 
nouzového zastavení, které by robotické vozi-
dlo okamžitě zastavilo, kdyby se začalo cho-
vat nebezpečně.

 

Sláva vítězi

První cenu si tedy odnesl společný tým 
studentů Carnegie Mellon University a spo-
lečnosti General Motors, pojmenovaný Tar-
tan Racing, s vozem Boss (obr. 2).

Boss je vybaven výpočetním systémem 
založeným na deseti procesorech Intel Core2 
Duo a pro jeho programování technici využí-
vají společné vývojové prostředky založené 
na operačním systému Linux (Ubuntu Linux 
6.06 LTS). Výsledný program obsahuje téměř 
500 000 řádků kódu. Řídicí systém analyzu-

je a vyhodnocuje informace od devatenácti 
senzorů a systémů určování pozice. Získa-
né údaje jsou vyhodnocovány pětkrát za se-
kundu, což odpovídá době reakce lidského 
řidiče. Za tuto dobu zpracuje řídicí systém 
přibližně sto úloh, z nichž polovina se týká 
zpracování získaných údajů a druhá polovi-
na zahrnuje rozhodovací procesy, plánování 
chování, řízení pohybu atd. (obr. 3). Systém 
autonomního řízení vygeneruje za dvanáct 
hodin zhruba terabyte telemetrických dat. Pro 
vnímání okolí využívá data z radaru, kamery 
a systému GPS. 

Boss je osazen radarovým systémem firmy 
Continental, který je kombinací komerčního 
typu radaru a techniky nové generace, a lase-
rovými senzory od firem Velodyne a Sick. 

Je zajímavé, že první tři vozy a celkem dvě 
třetiny zúčastněných týmů využívaly pro zís-
kávání informací o okolí právě senzory Sick 
LMS (Laser Measurement System; obr. 4). 
Tyto senzory mapují situaci do vzdálenosti 
přibližně dvacet pět metrů. Pro delší vzdá-
lenost, až 150 metrů, jsou použity jiné rada-
rové senzory, které pracují s méně detailním 
rozlišením a nejsou schopny detailně určit, 
o jaký typ překážky jde. Firma Sick nejenže 
technicky podporovala většinu týmů, ale i sa-

DARPA
DARPA (Defense Advanced Projects Agency) je centrální výzkumná a vývojová orga-

nizace resortu obrany USA. Pro tento resort organizuje projekty základního a aplikované-
ho výzkumu a vývoje.

Agentura byla založena v roce 1958 prezidentem Eisenhowerem, a tak letos, 10. dubna 
2008, uspořádala ve Washingtonu v hotelu Hilton velkolepou oslavu a přehlídku padesáti 
let činnosti. Její vznik byl inspirován nepříjemným překvapením pro tehdejší resort obra-
ny USA, kterým bylo vypuštění družice Sputnik Sovětským svazem a jeho náskok v dobý-
vání kosmu. Od té doby se DARPA snaží zabránit takovýmto technickým překvapením pro 
USA, a naopak technicky překvapit své protivníky. Při své činnosti spolupracuje s mnoha 
vysokými školami a podniky jak obranného, tak i civilního resortu. Výčet úloh, které DAR-
PA úspěšně řešila, by vydal na samostatný článek. Agentura např. stála na začátku „infor-
mační revoluce“: stála u zrodu sítě jménem Arpanet, jež se vyvinula do nyní běžně využí-
vaného internetu.

Tab. 2. Technické údaje vozu Boss

deset procesorů Intel Core2 Duo 2,16 GHz
počítačový cluster propojený sítí 1 Gb/s 
pět radarů s velkým dosahem
třináct laserových dálkoměrů
přijímač GPS se zdvojenou anténou
více než tisíc monitorovaných objektů za 
sekundu
určení pohybujících se a statických předmětů

Tab. 3. Technika vozu

Chevrolet Tahoe 2007
osmiválcový motor o objemu 5,3 l
čtyřstupňová automatická převodovka
pohon všech kol
maximální rychlost 48 km/h
elektromechanické řízení motoru GM

Obr. 4. Laserový skener Sick

Obr. 3. Schéma systému senzorů vozu Boss
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ma do závodu postavila tým LUX (do finále 
se však nekvalifikoval). 

Stejně jako další finalisté, využívá i Boss 
pro určování polohy standardní systém Appla-
nix, který kombinuje určování pozice pomocí 
GPS s daty inerciální souřadnicové soustavy. 

Tým Tartan Racing postavil dva identické 
vozy, se kterými v rámci testování a dolaďo-
vání najel přes dva tisíce mil v autonomním 
režimu. Při testování zpracovávali členové 
týmu získaná vstupní data pomocí animač-
ního programu TROCS, který jim umožnil 
pochopit a optimalizovat chování vozu v zá-
vislosti na získaných datech. 

Jak prohlásil jeden člen vítězného týmu: 
„Není tolik důležité, co využíváte, ale jak to 
využíváte.“ Při stavbě vozu Boss byly totiž 
použity sice moderní, ale jinak běžně do-
stupné prvky. 

A proč to všechno?

Na první pohled se může zdát, že aktivity 
typu DARPA Urban Challenge jsou jednoú-
čelové záležitosti určené pouze pro vojenské 
využití, jako je bezpečná doprava materiá-
lu v nebezpečných zónách, vyhledávání min 
a nastražených náloží a realizace dalších ne-
bezpečných misí bez ohrožení lidských živo-

tů. Při pozornějším pohledu je ale zřejmé, že 
mnohé použité technologie brzy najdou své 
uplatnění v asistenčních systémech vozů pro 
včasné odhalení a eliminaci hrozícího nebez-
pečí, jako jsou překážky v jízdě, neočekávané 
chování účastníků provozu, orientace za špat-
né viditelnosti, ovládání vozu na náledí atd. 
Jen kolik životů je při jízdě autem ohroženo 
pro požití alkoholu, drog, kvůli únavě, nesou-
středěnosti nebo náhlým změnám zdravotní-
ho stavu řidiče. A přiznejme si, že by nebylo 
vůbec špatné, kdyby naše auto umělo samo 
elegantně zaparkovat.

Užitečné odkazy:
–  Darpa Urban Challenge: http://www.darpa.

mil/grandchallenge
–  Tým Tartan Racing: http://www.tartanracing.org
–  Darpa Urban Challenge na stránkách Sick: 

http://www.sick.cz/gus/industry/industry_solu-
tions/darpa/en.html

–  tým LUX: http://www.sick.cz/gus/industry/indu-
stry_solutions/darpa/sickteam/en.html

–  Sick USA: http://www.sickusa.com
–  Laserový skener LMS 291-S05: http://www.sick.cz,  

záložka Průmyslové bezpečnostní systémy, Lase-
rové skenery

Ing. Rostislav Kareš
Flexibilní, výkonné, robustní a kvalitní – 
automaty Saia® PCD3 se spolu s čokoládou, 
hodinkami a armádními noži stávají dalším 
typickým příkladem kvality švýcarských
výrobků, plných originálních nápadů a uni-
verzálních možností.
Díky využití nejnovějších technologií a vysoké 
modularitě hardware a firmware pokrývá řada 
Saia® PCD3 celé spektrum výkonů a funkcí, 
běžně dosažitelných jen několika různými typo-
vými řadami automatů. Saia® PCD3 může být 
použita od malého kompaktu, přes stanice do 
1024 I/O až po rozsáhlé systémy s několika tisíci 
vzdálenými vstupy/výstupy a složitými komuni-
kacemi.
Unikátní řešení Saia® PCD3 
■ Umožňuje osadit v jedné stanici až 13 různých
komunikačních rozhraní.
■ Pro archivaci  dokumentů a procesních dat 
lze využít až 2 GB paměti Flash se souboro-
vým systémem.
■ Webový server, který je bez příplatku inte-
grovanou součástí každé stanice, je přístupný
nejen po Ethernetu, ale každým sériovým 
rozhraním.
■ Stanice dokáže využívat telekomunikací 
prostřednictvím metalických i bezdrátových 
sítí, Internetu, SMS, e-mailu atd.

Automaty Saia® PCD3 svými vlastnostmi 
definují nový standard pro výkon a komuni-
kační možnosti PLC malých a středních tříd.

Další informace o produktech a možném
uplatnění  řídicích automatů získáte na 
www.sbsys.cz nebo na adrese:

SBsys, s.r.o.

100 00 Praha 10

www.sbsys.cz

Největší výkon
v nejmenším prostoru
Programovatelné automaty
Saia® PCD3

Autorizovaný distributor Saia-Burgess Controls pro Českou epublikur

Litevská 1174/8

t
e-mail: info@sbsys.cz

:el. 274 776 541
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  Kogenerační elektrárna na 
předzpracovaný komunální 
odpad

Infraserv Höchst nedaleko Frankfurtu nad 
Mohanem v Německu je jednou z největších 
průmyslových zón v Evropě. V této lokalitě 
o rozloze 460 hektarů působí 90 společností 
převážně z oborů zpracovatelského průmyslu, 
chemie a farmacie, v nichž pracuje 22 000 za-
městnanců. Pro potřeby těchto firem se v prů-
myslové zóně staví nová kogenerační elek-
trárna, která bude ročně spalovat až 675 000 
tun předzpracovaného komunálního odpadu, 
tzv. RDF (Refuse-Derived Fuel),  a svým zá-
kazníkům dodávat až 70 MW elektrické ener-
gie a 250 tun páry za hodinu. 

Jako dodavatel energetických zařízení 
a řídicích systémů pro elektrárnu bylo vy-
bráno konsorcium pod vedením společnosti 
ABB. Dodávka bude zahrnovat transformá-
tory, vysokonapěťové a nízkonapěťové roz-
vodny, pohony, integrovaný systém pro říze-
ní nízkonapěťových pohonů MNS iS, systém 
distribuovaného řízení 800xA s komunikač-
ním systémem Profibus, systémy pro regu-
laci emisí a optimalizaci provozu a dále in-
ženýrské služby a práce spojené s uvedením 
do provozu.

Hodnota kontraktu mezi konsorciem a in-
vestorem, japonskou společností Ebara Cor-
poration, je přibližně třicet milionů americ-

kých dolarů. Elektrárna by měla být uvede-
na do provozu v roce 2009. (ed)

  TFN Groupe převzala  
českou úklidovou firmu Jana

Francouzská společnost TFN Groupe po-
depsala v únoru 2008 smlouvu o převzetí 
většinového podílu v české úklidové firmě 
JANA, s. r. o (www.jana.cz). 

Proč by tato zpráva mohla být zajímavá 
i pro čtenáře časopisu Automa? Společnost 
Jana se specializuje na úklid a čištění prů-
myslových prostor a zařízení. Kromě běžné-
ho úklidu zajišťuje např. čištění výrobních li-
nek, energetických rozvodů, výškové čištění 
stavebních konstrukcí, čištění lakoven, údrž-
bu a čištění vzduchotechniky apod. Vybra-
ní pracovníci společnosti Jana mají zkouš-
ky z atomového zákona a mohou pracovat 
i v prostorách s jaderným materiálem. Pro 
speciální provozy jsou k dispozici i pracov-
níci s prověrkami NBÚ.

TFN Groupe byla založena ve Francii 
a kromě svého domovského trhu působí také 
v Lucembursku, Maďarsku, Polsku, Chor-
vatsku a Rumunsku. V příštích pěti letech 
chce otevřít další pobočky v regionu střed-
ní a východní Evropy. Mimo úklid se zamě-
řuje i na komplexní facitility management, 
včetně stavebních prací, a pro své zákazní-
ky zajišťuje i recepční služby. (ed)


