
Parametry v souboru Motion.xml a jejich význam 
 
 

TURN_DISTANCE_WALL_             Otoč se v dané vzdálenosti od zdi 

 

TURN_DISTANCE_OBSTACLE_             Otoč se v dané vzdálenosti od překážky 

 

TURN_DISTANCE_OBSTACLEONONEDIRECTION_  Otoč se v dané vzdálenosti od překážky v jednom směru 

 

WF_DISTANCE_   Vzdálenost rohů robota od překážky (???) 

 

WALLAPPROACHING_DISTANCE_         Vzdálenost pro přiblížení ke zdi 

 

CORNERAPPROACHING_DISTANCE_         Vzdálenost pro přiblížení ke rohům robota 

 

SPEEDREDUCTION_DISTANCE_         Rychlost pro přiblížení k překážce 

 

MAX_TACC_ (Translational acceleration) Maximální zrychlení robota v přímém směru 

 

MAX_RACC_ (Rotational acceleration)     Maximální zrychlení robota při otáčení 

 

JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE1_          Dálkové ovládání - zastavení robota při dané   

                                         vzdálenosti od překážky u ultrazvukového snímače č.1 

 

JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE2_          Dálkové ovládání - zastavení robota při dané   

                                         vzdálenosti od překážky u ultrazvukového snímače č.2 

 

JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE3_          Dálkové ovládání - zastavení robota při dané   

                                         vzdálenosti od překážky u ultrazvukového snímače č.3 

 

JOY_STOP_DISTANCE_PSDOBSTACLE_           Dálkové ovládání - zastavení robota při dané   

                                         vzdálenosti od překážky u pohybového snímače u kol 

 

JOY_SPEEDREDUCTION_DISTANCE_         Dálkové ovládání - Zpomalení pro přiblížení k                    

    překážce 

 

MOVE_FORWARD_SPEEDREDUCTION_RATE_ Frekvence zpomalení v přímém pohybu      

 

JOY_TIME_MS_BACKMOVING_      Dálkové ovládání - jízda zpět v milisekundách 

 

WHEELSPEED_TESTMODE1             Rychlost kola s testovacím módu 1 

 

WHEELSPEED_TESTMODE2             Rychlost kola s testovacím módu 2 

 

WHEELSPEED_DOORSILLMOTION        Rychlost kola u prahů dveří   

 

MOTORERRORMOTION_SPEED             Rychlost motoru při chybě 

 

MOTORERRORMOTION_TIME_SEC  Doba pohybu motoru při chybě v sekundách 

 

WALLAREA_ESC_DECISION_DIST         Vzdálenost pro rozhodnutí opustit prostor u zdi 

 

NARROW_AREA_SONAR_BUMPING         Prostor pro kontakt sonaru (ultrazvukových snímačů) 

 

NARROW_AREA_SONAR_MARGIN         Prostor pro přední ultrazvukový snímač 

 

NARROW_AREA_SONAR_LEFT             Prostor pro levý ultrazvukový snímač 

 

NARROW_AREA_SONAR_RIGHT             Prostor pro pravý ultrazvukový snímač 

 

NARROW_AREA_PSD       Prostor pro snímač polohy robota u kol 

 

CARPET_TURN_DISTANCE_LEVEL       Vzdálenost při otáčení v případě narazení na koberec 

 

JOY = dálkové ovládání 

MS = milisekundy 

PSD = Position Sensin Detector => senzor polohy u kol robota 

RACC = Rotational acceleration => zrychlení v otočném směru (radiální zrychlení) 

TACC = Translational acceleration => zrychlení v přímém směru 

USS = UltraSonicSensor => ultrazvukový snímač (sonar) 

WF = Wing Forward  => přední rohy robota 

 



Porovnání souboru Motion.xml verze 7714 a 8180 

Firma LG provedla následující: 

 <parameter name="WF_DISTANCE_VALUE" value="15" /> 
 
  změnila na   
 
 <parameter name="WF_DISTANCE_VALUE" value="18" /> 

 

a přibyly následující parametry 

 

<parameter name="WALLAREA_ESC_DECISION_DIST" value="100" /> 

<parameter name="NARROW_AREA_SONAR_BUMPING" value="80" /> 

<parameter name="NARROW_AREA_SONAR_MARGIN" value="80" /> 

<parameter name="NARROW_AREA_SONAR_LEFT" value="80" /> 

<parameter name="NARROW_AREA_SONAR_RIGHT" value="80" /> 

<parameter name="NARROW_AREA_PSD" value="20" /> 

 

Nastavení vlastních parametrů u verze 8180 

Původní parametry: 
 
<parameter name="TURN_DISTANCE_WALL_VALUE" value="105" /> 
<parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLE_VALUE" value="115" /> 
<parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLEONONEDIRECTION_VALUE" value="120" /> 
<parameter name="WALLAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="67" /> 
<parameter name="CORNERAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="65" /> 
<parameter name="SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="180" /> 
<parameter name="JOY_SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="200" /> 
 
Nové parametry: 
 
<parameter name="TURN_DISTANCE_WALL_VALUE" value="125" />  
<parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLE_VALUE" value="125" /> 
<parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLEONONEDIRECTION_VALUE" value="125" /> 
<parameter name="WALLAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="70" /> 
<parameter name="CORNERAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="70" /> 
<parameter name="SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="180" /> 
<parameter name="JOY_SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="200" /> 
 
U nových parametrů nenajíždí robot tak blízko ke zdi, protože měří vzdálenost od zdi a ne od lišt u 
plovoucí podlahy a při otáčení se neotírá o tyto lišty, což původně dělal. 
 

 

 

 


