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Anotace:  

Tato práce pojednává o návrhu a konstrukci robota schopného manipulovat a 

přemísťovat malé předměty v autonomním režimu i v režimu řízeném 

operátorem v reálném čase. 

Robot má být schopen bezpečné precizní manipulace s malými předměty, 

v praxi využitelný například pro sběr injekčních jehel a stříkaček. 

 

 

Anotation: 

The objective of this paper is to design and produce a robot based on a four 

wheel chassis equipped with a robotic arm capable of manipulating small 

objects. The robot should be able to operate in an autonomous mode controlled 

by a microcontroller and in a mode controlled wirelessly by an operator in real 

time.  

Precision and accuracy of the robotic arm should be sufficient for the collection 

of small objects, such as syringes and needles.  

 

 

 

Klíčová slova / Keywords:  Robot; Arduino; ATmega328; Open Source; servo; 

DPS; PCB; Spektrum DX6i 
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1. Úvod 

 

Cíl: 

Cílem této práce je navrhnout a postavit robota na čtyřkolovém podvozku 

vybaveného robotickým ramenem pro manipulaci s malými předměty. 

Robot má být schopen pracovat v autonomním režimu i v režimu řízeném 

bezdrátově operátorem v reálném čase. 

Preciznost a přesnost robotického ramene by měla být dostatečná pro sběr 

malých předmětů, např. injekčních jehel a stříkaček. 

Celý robot by měl být uživatelsky příjemný a nenáročný i pro jiné uživatele, 

konstrukce stroje by měla být lehce rozebíratelná a přehledná – umožňující 

snadnou úpravu nebo výměnu jakékoliv součástky. 
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2. Obecné principy / teorie 

 

Při návrhu robota jsem vycházel především z modlářské elektroniky a způsobů 

jejího využití, které jsem znal z předchozí modelářské praxe. 

 

Princip řízení modelářské elektroniky: 

Naprostá většina modelářské elektroniky je řízena neustále se opakujícími 

elektrickými pulzy s periodou od 1ms do 2ms. Určitá délka pulzu odpovídá 

určité výstupní hodnotě. 

Vysvětlení na servu: Impuls dlouhý 1ms znamená natočení 0°, 1,5ms => 90° a 

2ms => 180°. Doporučená frekvence je 50Hz. 

Obdobně je tomu i u regulátorů, kde délka pulzu 1ms znamená výstup 0%, 

1,5ms  50% a 2ms 100% vstupního napětí. 

 

Tyto pulzy generuje přijímač na základě dat přijatých z vysílače.  

Stejně tak je dokáže generovat i Arduino (s použitím knihovny serv) dle předem 

vytvořeného programu. 
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3. Hardware 

 

3.1 Obecné fungování 

Robot je schopný pracovat v autonomním režimu i v režimu řízeném bezdrátově 

operátorem v reálném čase (viz 3.2 Přepínací část) 

Změnu výchozího zdroje signálu jsem vyřešil obvodem s elektromagnetickým 

relé s přepínacím kontaktem – ovládaná součástka má signálový vstup připojený 

na středový kontakt relé, signál jde současně z přijímače i z Arduina na relé a 

přepnutí kontaktu relé znamená změnu zdroje signálu. 

Ve výchozím stavu relé (cívka bez proudu) je zdrojem signálu přijímač – robot 

je ovládaný operátorem v reálném čase. 

Spínání relé řídí Arduino prostřednictvím elektronického spínače – Arduino 

vyšle signál spínači => sepnutí obvodu => na cívku relé se pustí proud a relé se 

přepne – mění se zdroj signálu.  

 

Zjednodušené schéma obvodu - 6.1.1  

 

V praxi to znamená, že Arduino rozhoduje, zda nechá řízení na operátorovi, 

nebo jestli řízení stroje převezme samo. 

V manuálním režimu je robot ovládaný dvojicí RC aparatur. 

 

Fotografie kompletně složeného robota – 6.2.10  
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3.1.1 Obecné uspořádání hardwaru  

Při tvorbě hardwaru jsem se kromě funkčnosti zaměřil i na přehlednost a 

uživatelskou nenáročnost. 

Celý robot se skládá z podvozku, celkem 4 desek s hardwarem uspořádaných 

nad sebou na 3 patra (menší deska oscilátoru je vertikálně zavěšena na desce 1. 

patra), ovládacího panelu (3. patro) a robotického ramene v přední části. 

 

3.1.2 Uživatelská nenáročnost  

Používání robota pro konečného uživatele je nenáročné a jednoduché. Uživatel 

nemusí vůbec rozumět hardwaru a při používání výhradně manuálního režimu 

ani softwaru. 

Pro provoz robota se vyžaduje pouze odpojení baterie a její nabití. 

Pro nahrání vlastního softwaru / přeprogramování robota stačí připojit USB 

kabel k Arduinu. 

 

3.1.3 Rozebíratelnost / přehlednost 

Celý stroj je lehce rozebíratelný pouze s použitím šroubováku jedné velikosti a 

demontáž na výše uvedené části (3.1.1) netrvá déle než 5 minut. Opětovné 

složení se provádí opačným postupem a trvá přibližně 6 minut.   

Veškerá kabeláž je vyvedena konektory / pinovými lištami nezaměnitelným a 

intuitivním způsobem, to znamená, že skládání robota může provádět i uživatel 

neznalý hardwaru, aniž by stroj záměnou zapojení poškodil nebo zničil.        

I v případě násilného přepólování pinových lišt způsob zapojení vylučuje 

poškození.  
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Hardware lze rozdělit na 4 části: 

1) Přepínací část, zařizující přepínání signálu z RC souprav (operátor) a 

Arduina (automatika). 

2) Řídící část, vydávající signál pro mechanickou část – zahrnuje 2 

bezdrátové RC aparatury a mikročipovou desku Arduino UNO.  

3) Mechanická část, vykonávající konečnou akci – zahrnuje podvozek 

s robotickým ramenem. 

4) Ostatní HW – část zahrnující pomocné nebo signalizační součástky a 

LED světla robota. 
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3.1.4 Soupis základních součástek 

 

 Arduino UNO 

 Tx Spektrum DX6i 2,4GHz (DSM2) 

 Rx Spektrum AR6200 

 RC souprava Hitec Zebra 2AM 40MHz 

 DC Regulátor D-Sys MD10DCR 

 Elektronický spínač Turnigy 10A – 2x 

 Servo Mexx 12 – 1x 

 Servo MicroCarson – 3x 

 Servo Mexx-81 HD – 1x 

 Servo HS-311 ECO 

 Servozpomalovač – 2x 

 Relé NT72-2 CS10 DC12V 0.45 – 7x 

 Oscilátor vlastní výroby 

 Li-pol baterie White Line 3čl. 11.1V 850mAh 

 DC motor s převodovkou GM25-370CHV-59.2-R 

 Li-Pol tester 1-8čl. 

 Ovládací panel vlastní výroby  
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3.2 Přepínací část 

 

Jak jsem již uvedl (3.1 Obecné fungování), robot je schopný pracovat 

v autonomním režimu i v režimu řízeném bezdrátově operátorem v reálném 

čase. 

Přepínání mezi těmito režimy zajišťuje „Přepínací část“ 

Změna výchozího zdroje signálu je vyřešena obvodem s elektromagnetickým 

relé s přepínacím kontaktem – ovládaná součástka (servo/regulátor) má 

signálový vstup připojený na středový kontakt relé, signál jde současně 

z přijímače i z Arduina na relé a přepnutí kontaktu relé znamená změnu zdroje 

signálu. 

Ve výchozím stavu relé (cívka bez proudu) je zdrojem signálu přijímač. 

 

Proces přepínání mezi manuálním režimem a automatickým režimem 

zprostředkovává 7 relé (1relé pro každý řízený objekt) zapojených do 2 soustav: 

1) 1. soustava zahrnuje 2 paralelně zapojená relé spínaná 1. elektronickým 

spínačem. Tahle soustava přepíná signál podvozkové části – regulátoru 

motoru a servu řízení (viz 3.4.1 Podvozek) 

2) 2. soustava zahrnuje 5 paralelně zapojených relé spínaných 2. 

elektronickým spínačem.  2. soustava přepíná signál robotickému rameni - 

5x servo (viz 3.4.2 Robotické rameno) 

 

Spínání soustav relé řídí Arduino prostřednictvím dvou elektronických spínačů – 

Arduino vyšle signál spínači => sepnutí obvodu => na cívky relé dané soustavy 

se pustí proud a relé se přepnou – mění se zdroj signálu pro danou soustavu. 

Arduino pracuje s oběma soustavami nezávisle na sobě, takže jedna soustava 

může mít jiný zdroj signálu než druhá. 
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V praxi to znamená, že Arduino rozhoduje o obou soustavách samostatně a 

může nechat řízení jedné soustavy na operátorovi, zatímco řízení druhé 

převezme samo. 

 

Hardware přepínací části jsem umístil na desku 1. patra, kde se nachází všech 7 

relé, oba elektronické spínače a vstupní / výstupní porty signálu na serva a 

regulátor / přijímače, Arduino. 

 

 

Zjednodušené schéma přepínacího obvodu - 6.1.1 

 

Kompletní schéma robota - 6.1.2  

 

Fotografie 1. patra - 6.2.6  
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3.3 Řídící část 

 

Řídící část hardwaru se skládá Arduina a 2 bezdrátových RC aparatur. 

Tuto část hardwaru vydávající řídící pulzy pro celého robota jsem umístil na 

vrchní desku („2. patro“) z důvodu snadného přístupu k USB portu Arduina a 

dobré viditelnosti stavových LED. 

Samostatnou podkapitolu tvoří oscilátor, zajišťující blikání směrových světel. 

 

3.3.1 Arduino UNO 

Jako řídící jednotku automatického režimu jsem použil mikrokontrolér Arduino 

UNO pro jeho otevřenost a jednoduchost.  

Arduino UNO je jednoduchá programovací platforma založená na čipu 

ATmega328 firmy Atmel. Programy pro tento mikrokontrolér se píší v Arduino 

jazyce, který je založen na C++ 

Desku Arduina jsem nechtěl do robota zabudovávat trvale. Proto jsem vytvořil 

snadno rozebíratelný úchyt a všechny vstupy / výstupy a napájení opatřil 

konektory. V případě potřeby demontáže stačí povolit 3 šrouby, vypojit 4 

konektory a Arduino vyjmout.  

Arduino ovládá přímo oba elektronické spínače pro spínání soustav relé (viz 3.2 

Přepínací část) a nepřímo (přes relé) všech 6 serv a elektronický regulátor. 

 

Jako vstupní zařízení pro Arduino slouží 2 mikrospínače na předním nárazníku 

robota zapojené do obvodu s „Pull-Down“ rezistorem na Arduino – v praxi to 

znamená, že Arduino pozná, když robot narazí na překážku a může na danou 

situaci reagovat (záleží na naprogramování). 

 

Fotografie - Arduino UNO - 6.2.1 

Zapojení nárazníkových spínačů s Pull-Down rezistorem - 6.1.3  
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3.3.2 RC aparatury / přijímače 

K řízení robota v manuálním režimu (jako RC modelu) jsem použil dvojici RC 

aparatur. V ideálním případě by robot měl být řízen jednou osmikanálovou RC 

aparaturou, ale neměl jsem žádnou k dispozici. Pro řízení podvozku jsem použil 

starší dvoukanálovou RC aparaturu Hitec Zebra 40mHz 2AM. V kombinaci se 

šestikanálovým vysílačem Spektrum DX6i 2,4GHz, kterým se ovládá robotické 

rameno, pokrývají potřebu robota – 7 kanálů. 

Za přijímač k vysílači Spektrum  jsem zvolil šestikanálový Spektrum AR6200 

v modulaci DSM2, který jsem měl k dispozici. K vysílači Hitec Zebra jsem 

použil jednoduchý dvoukanálový přijímač dodávaný s vysílačem.  

Starší RC aparatura Hitec Zebra vysílající na frekvenci 40MHz má v praxi 

(tolerovatelné) nedostatky ve spolehlivosti přenosu signálu. Na větší vzdálenosti 

je spojení nestabilní a začíná se projevovat drobné cukání serva řízení. K rušení 

signálu významně přispívá malá vzdálenost mezi přijímačem a regulátorem či 

napájecími kabely. Z důvodu menších rozměrů robota ale nešlo vzdálenost 

zvětšit. Přijímač je umístěn na desce 1. patra.  

Druhá RC aparatura Spektrum vysílá na frekvenci 2,4GHz s modulací signálu 

DSM2 a spolehlivost přenosu signálu je velice dobrá. Z původně duálního 

přijímače AR6200 jsem z důvodu malé plochy robota a dostatečné spolehlivosti 

přenosu na 2 anténách primárního přijímače odpojil sekundární satelitní 

přijímač. Využívám tedy příjem jen na primární dvouanténový  přijímač, 

umístěný na desce 2. patra vedle Arduina. 

 

 

Hitec Zebra 2AM: 6.2.2 

Spektrum DX6i + AR6200: 6.2.3 ; 6.2.4  

Fotografie 2. patra - 6.2.7  
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3.4 Mechanická část 

Mechanická část hardwaru se skládá ze čtyřkolového podvozku a robotického 

ramene. 

 

3.4.1 Podvozek 

Za podvozek pro robota jsem zvolil podvozek původně závodního RC modelu 

terénního auta - XMT4 Mini Tiger 1:18 4wd 

Mezi jeho velké přednosti patří přizpůsobivost kostry, kvalita použitého plastu i 

kovových dílů, náhon na všechna 4 kola a výborné odpružení každého kola 

zvlášť s nastavitelnou tuhostí tlumičů.  

Podvozek jsem osadil řídícím servem Mexx 12, pro které byl zkonstruován. Po 

sestavení robota se v praxi ukázalo, že za řídící servo by bylo vhodnější osadit 

servo s větším točivým momentem. Mexx 12 s točivým momentem 13 N/cm je 

dostačující, ale při plném zatížení podvozku má problém s otočením kol na 

místě. 

Za pohonnou jednotku jsem vybral 12V DC motor vybavený převodovkou 

s převodovým poměrem 1:46,9. Vysoký převodový poměr jsem zvolil kvůli 

snížení rychlosti a zvýšení přesnosti pojezdu. Výsledná rychlost otáčení hřídele 

převodovky je 88 otáček / min. s udávaným točivým momentem 

1088 g/cm ≈ 10,88 N/cm. Po dalším zpřevodování a rozvodu náhonu na všechna 

4 kola je rychlost otáčení kol 7,5 otáček / min. 

Výsledná maximální rychlost pojezdu je 0,02125 m/s  => 21,25 mm/s  

Nízká rychlost poskytuje vysokou přesnost pojezdu, při nejnižších otáčkách 

motoru je robot schopen pohybu rychlostí 1mm/s  

Podvozková část je nejtěžší částí celého robota. Těžiště umístěné nízko nad 

úrovní terénu spolu s nízkou rychlostí pojezdu poskytuje dobrou stabilitu i na 

nerovném terénu a zabraňuje převážení robota s plně nataženým ramenem. 

 

Podvozek XMT4 Mini Tiger 1:18 4wd - 6.2.5  
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3.4.2 Robotické rameno 

Robotické rameno se skládá celkem ze 3 částí (2 segmenty ramene a ruka). 

Tato část je vyrobena z Cuprextitových výřezů o tloušťce 1mm, které jsou 

spojeny polyamidovými konstrukčními sloupky. 

Samotnou ruku umístěnou na konci ramene tvoří svírací mechanismus 

„svěrákového typu“ se dvěma čelistmi (1 pevná / 1 posuvná) s maximálním 

rozvorem čelistí 40mm. 

Pohyb ramene zajišťuje trojice serv - soustava 2 serv v přední části 1. patra 

podvozku a servo spojující oba segmenty ramene. 

Pohyb ruky zajišťuje dvojice serv – 1. servo umístěné na konci ramene 

umožňuje otáčivý pohyb robotické ruky kolem své osy a spojuje obě části.        

2. servo je umístěno na pevné čelisti svíracího mechanismu a otáčením 

středového šroubu svírá / rozevírá čelisti. 

 

Celé rameno je v manuálním režimu ovládáno RC Aparaturou Spektrum. 

Vysílač spektrum DX6i s možností pokročilého nastavení ovládaných serv 

poskytuje 2 režimy provozu:  

1) Standardní režim s plným rozsahem serv – serva využívají svůj plný 

rozsah (90°) s normální přesností 

2) Precizní režim s omezeným rozsahem serv – serva využívají jen 50% 

svého rozsahu (45°) s dvojnásobnou přesností (50% rozsahu serva je 

rozloženo do 100% rozsahu řídící páky) 

 

Přepínání mezi těmito režimy je možné přepínači na vysílači Spektrum. 
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Teoretický stisk robotické ruky:  

Svírací mechanismus je poháněn upraveným servem s možností stálého otáčení 

s udávaným točivým momentem 12 N/cm (= M). Metrický šroub M6 (r ≈ 3mm) 

poháněný servem má stoupání 1mm / otáčka (= s2). 

 

M = 12,0
N

cm 
= 0,12

𝑁

𝑚
   s2 = 1 mm/otáčka = 0,001 m/otáčka 

 

1) M = F . r 

F1 =  
0,12

0,003
 

F1 ≈ 40 N 

 

2) W1 = W2 

F1 . s1 = F2 . s2 

F1 . 2π . r1 = F2 . 0,001 

F2 = F1 . 
2𝜋 .  0,003

0,001
 

F2 = 40 . 6π 

F2 ≈ 754 N  ≈  75,4 kg 

 

Teoreticky je tedy možné vyvinout stisk až kolem 750 N (není započten odpor) 

Prakticky takový stisk není reálný z důvodu pevnosti materiálu, ze kterého je 

svírací mechanismus vyroben. 

 

Výkres svíracího mechanismu - 6.3.1 

Fotografie robotického ramene – 6.2.8        
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3.5 Ostatní HW 

Do této kategorie řadím pomocné nebo signalizační součástky a LED světla 

robota. 

 

3.5.1 Oscilátor 

Oscilátor založený na obvodu NE555 zajišťuje blikání směrových světel pro 

napodobení skutečných blinkrů. 

Původně jsem plánoval směrová světla pouze svítící, ale po uvedení do provozu 

světla vypadala příliš uměle, proto jsem postavil oscilátor s nastavitelnou 

rychlostí oscilace. DPS oscilátoru je vertikálně připevněn na desku 1. patra. 

 

Schéma zapojení blinkrů - 6.1.4 

Schéma oscilátoru - 6.1.5 

Návrh DPS - 6.3.2  

  

 

3.5.2 LED světla 

Kromě blinkrů je robot vybaven dvojicí 10mm LED světlometů (každý o 

svítivosti 2100 mcd) a dvojicí zadních, 8mm červených LED světel. 

Osvětlení se zapíná společně s oscilátorem blinkrů na ovládacím panelu.  
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3.5.3 Ovládací panel 

Ovládací panel tvoří 3. patro robota. Obsahuje hlavní vypínač, 4 spínače 

jednotlivých obvodů a signalizační prvek – Li-pol tester s displejem, 

zobrazujícím aktuální napětí baterie a napětí na jednotlivých článcích. Li-pol 

tester slouží současně jako alarm vybitého akumulátoru, v případě, že napětí 

některého z článků Li-pol baterie klesne pod nastavenou hodnotu (3,1 V), začne 

vydávat varovný tón.  

Spínače jednotlivých obvodů jsou vybaveny dvoubarevnými stavovými LED 

kontrolkami, které signalizují stav obvodu (červená vypnuto / zelená zapnuto) 

Deska ovládacího panelu je vyříznuta z 2mm Cuprextitu. 

 

Fotografie ovládacího panelu - 6.2.9  

Výkres desky ovládacího panelu – 6.3.3  
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4. Software 

Programy pro Arduino se píší v Arduino jazyce, který je založen na 

programovacím jazyce C++. K tvorbě vlastních programů slouží graficky 

jednoduché vývojové prostředí. 

4.1 Ukázky kódu  

Ukázka jednoduchého kódu – přepnutí robota do automatického režimu a 

následný pojezd (komentář konkrétních kroků v obrázku) 
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Celý kód je tvořen podobným způsobem jako v ukázce. 

Kdykoliv lze přepínat mezi manuálním a automatickým režimem pro jednotlivé 

soustavy (viz 3.2 Přepínací část), pohybovat kterýmkoliv servem, provést 

předem naprogramovanou akci po stisknutí nárazníkových spínačů, po uplynutí 

stanoveného času nebo po manuálním spuštění.  
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5. Závěr 

Konstrukce i výroba robota se zdařila téměř stoprocentně dle určeného cíle. 

Robot pracuje v autonomním režimu i v režimu řízeném bezdrátově operátorem 

v reálném čase. Přepínání mezi režimy probíhá rychle a spolehlivě. 

Preciznost a přesnost robotického ramene v manuálním režimu je dostatečná pro 

sběr malých předmětů o velikosti injekčních stříkaček a větších injekčních jehel. 

Nedostatkem je občasný třes serv robotického ramene z důvodu zatížení 

blížícímu se jejich maximu a také kvůli projevům jejich mechanických 

nedokonalostí (vůle mezi převody; vůle hřídele snímacího trimru). 

Z těchto důvodů je problematické manipulovat s malými předměty i 

v automatickém režimu.  

Robot je uživatelsky příjemný a nenáročný i pro jiné uživatele. Konstrukce je 

lehce rozebíratelná a umožňuje výměnu jakékoliv součástky. 

 

Zlepšení pro příští verze:  

1. Osazení silnějšího podvozkového serva pro řízení. 

2. Použití jedné osmikanálové 2,4GHz RC aparatury pro pojezd i robotické 

rameno současně. 

3. Přidání jednoho kloubu do robotického ramene pro zvýšení praktičnosti a 

univerzálnosti. 

4. Použití silnějších a kvalitnějších serv v robotickém rameni pro odstranění 

občasného cukání a možnost většího zatížení. 

5. Osazení robota ultrazvukovým senzorem pro orientaci v prostoru 

v automatickém režimu nebo kamerou s obrazovým přenosem v reálném 

čase pro orientaci operátora v manuálním režimu bez jeho bezprostřední 

přítomnosti u robota. 
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6. Přílohy 

6.1 Schémata 

 

6.1.1 Zjednodušený obvod přepínání signálu – 1 relé / 1 servo 
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6.1.2 Kompletní schéma celého robota 

 

 

6.1.3 Zapojení nárazníkových spínačů s Pull-Down rezistorem 

 

(Není zahrnuto LED osvětlení a konektory mezi 

jednotlivými patry) 
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6.1.4 Zapojení blinkrů 

 

6.1.5 Schéma oscilátoru + Nákres zapojení DPS oscilátoru 
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6.2 Fotografie 

 

6.2.1 Arduino UNO  6.2.2 Hitec Zebra 2AM 

 

 

6.2.3 Tx Spektrum DX6i    6.2.4 Rx Spektrum AR6200 
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6.2.5 Podvozek XMT4 Mini Tiger 1:18 4wd 

 

6.2.6  1. Patro
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6.2.7  2. Patro 

 

6.2.8 Robotické rameno 
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6.2.9 Ovládací panel  

 

6.2.10 Kompletně složený robot  
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6.3 Výkresy 

 

6.3.1 Svírací mechanismus: 
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6.3.2 DPS – oscilátor  

 
 

6.3.3 Výkres desky ovládacího panelu 
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6.4 Technické listy součástek / Odkazy 

 

[1] GM Electronic:Technický list Relé NT72(4459)&NT72 [online]  

Relé NT72-2 CS10 DC12V 0.45 - Datasheet 

[2] D-Sys.cz: Návod k použití MD10DCR [online] © 2007 

Regulátor D-Sys MD10DCR 

[3] GM Electronic:Technický list [online]  

Elektrický motor s převodovkou GM25-370CHV-59.2-R 

[4] Reichard.cz: LiPo Pack WHITE LINE 45C 850 mAh 3S 11,1V [online] 

3čl. Li-pol White Line 850mAh / 11.1V 

[5] RCMart.com: A-TECH (#8421302) 1:18 Mini Truck RTR Set [online] 

Podvozek XMT4 Mini Tiger 1:18 4wd 

[6] GM Electronic:Technický list LED 105PWD [online] 

LED reflektor 10mm - technický list 

[7] Reichard.cz: FOXY UBEC 6A [online] 

FOXY UBEC 6A 5V Stabilizovaný zdroj 

[8] Reichard.cz: Elektronický spínač 10A / 30V [online] 

Elektronický spínač Turnigy 10A / 30V 

[9] Reichard.cz: Servo MEXX 12 [online] 

Servo MEXX 12 

[10] Astramodel.cz: Spektrum přijímač 6CH AR6210 [online] 

Spektrum AR6210 

[11] Astramodel.cz: Spektrum DX6i DSM X [online] 

Spektrum DX6i DSM X 

[12] Modelařina.cz: RC souprava Hitec Zebra 2AM 40MHz [online] 

RC souprava Hitec Zebra 2AM 40MHz   

http://www.gme.cz/img/cache/doc/634/137/rele-nt72-2-cs10-dc12v-0-45-datasheet-1.pdf
http://www.dsys.cz/downloads/MD10DCR_cz.pdf
http://www.gme.cz/img/cache/doc/671/035/f-gm25-370chv-59-2-r-datasheet-1.pdf
http://eshop.reichard.cz/akumulatory/aku-sady-li-poly-letecke/white-line/lipo-pack-white-line-45c-850-mah-3s-11-1-volt.html
http://www.rcmart.com/atech-8421302-mini-truck-xmt4-yellow-p-13739.html
http://www.gme.cz/img/cache/doc/511/706/led-10mm-white-2100-50-datasheet-1.pdf
http://eshop.reichard.cz/regulatory-otacek/regulatory-napeti/foxy-ubec-6a.html
http://eshop.reichard.cz/rc-elektronika/pomocna-rc-zariz/elektronicky-spinac-az-10a-30v.html
http://eshop.reichard.cz/servo-mexx-12-vaha-7-6g.html
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spektrum/spektrum-dsm-x-prijimac-6ch-ar6210-p19792.html
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spektrum/dx6i-dsm-x-spektrum-air-heli-pouze-vysilac-mod-1-2-p35633.html
http://www.modelarina.cz/rc-souprava-hitec-zebra-2am-40mhz-prijimac-serva-p-1005.html?currency=EUR
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7. Zdroje 

 

Internetové stránky:  

[1] Arduino.cc: Tutorial Button [online] ©2015 

ArduinoTutorial Button  

[2] Arduino.cc: Tutorial Servo library [online] ©2015 

Arduino Tutorial Servo library  

[3] Robot klub Rychnov: seriál Arduino [online] ©2015 

Robot klub Rychnov - Arduino  

[4] Ondřej Pištěk: Arduino poradna [online] ©2015 

Ondřej Pištěk - Arduino poradna 

[5]  Tranzistor.sk: NE555 oscilátor [online] ©2008 

Tranzistor.sk - NE555 oscilátor  

[6] Robotika.cz – Obecná inspirace [online] ©2015 

Robotika.cz 

[7] Arduino.cz: základy programování [online] ©2014 

Arduino.cz 

 

 

Použitý Software:  

[1] Arduino Software – programování Arduina 

[2] Fritzing – tvorba schémat a nákresů obvodů 

[3] Profi CAD – tvorba schémat 

[4] Microsoft Office  

 

http://arduino.cc/en/Tutorial/Button
http://arduino.cc/en/reference/servo
http://robotika.vosrk.cz/guide/arduino/cs
http://www.pistek.eu/blog/tag/arduino/
http://www.tranzistor.cz/en/blikace-a-bzucaky/item/1724-ne555-blika%C4%8D/1724-ne555-blika%C4%8D.html
http://robotika.cz/cs
http://arduino.cz/programujeme-arduino/

