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Anotace 

Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nestabilního dvoukolového vozidla typu 

Segway, určeného pro přepravu jedné osoby a jeho zmenšené verze, vycházející z principu 

funkce Segway, na němţ bylo moţné testovat různé řídicí algoritmy. Zmenšená verze je 

řízena joystickem pomocí PC. Realizace je týmovou prací tří studentů. Rozdělení úkolů je 

popsáno v kapitole Stanovení cílů práce. 

Začátek práce je věnován rešeršní studii ostatních projektů na toto téma, zejména se 

zabývá pouţitými senzory, zpracováním signálů a algoritmy pro řízení. V dalších 

kapitolách je uveden postup výběru vhodné elektroniky a její parametry. Jedním 

z řešených problémů bylo určení úhlu náklonu základny vozidla, přičemţ byl vyuţit 

algoritmus navrţený několika studenty světových univerzit. Princip algoritmu byl 

nastudován a v dalších kapitolách simulačně a následně i prakticky otestován. 

Dále se práce zabývá odhadem parametrů reálných platforem, nejdříve platformy 

testovací, vyrobené ze dřeva, následně pak finální, vyrobené z duralu. Odhad parametrů je 

realizován pomocí měřící I/O karty Humusoft MF624 pro PC. 

V práci je také uveden postup implementace výsledného řídicího algoritmu na 

mikrokontroler dsPIC, přepočet napěťových výstupů senzorů na původní měřené veličiny a 

návrh kalibračního algoritmu. 

 Jelikoţ je vozidlo určeno pro přepravu osob, je nezbytné doplnit řízení o některé 

bezpečnostní algoritmy, jeţ by měly co nejefektivněji detekovat případné chybové stavy a 

zabránit tak ztrátě kontroly nad vozidlem, případně zranění přepravované osoby, či okolí. 
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Annotation 

This work deals with design and construction of unstable double wheeled Segway-

like vehicle built for human personnel transportation and its smaller scaled clone 

developed for control algorithms testing. The smaller machine is controlled via Joystick 

and PC. This work was conducted in team consisting of three students. Individual goals are 

described in chapter „Stanovení cílů práce“. 

The beginning of the work deals with researching any similar projects concerned 

with this topic, especially with sensors and control algorithms used. Further, the work 

describes the process of choosing used electronics and its parameters. One of the problems 

faced during the work was the pitch angle of the vehicle base calculation - algorithm of the 

angle calculation had been designed by students of several world universities. The 

principle of how it works was studied and then tested by simulations and practically in the 

following chapters. 

Further on, the work deals with platform‘s parameter estimation, at first the testing 

platform made of wood, followed by the final platform made of aluminium. Parameter 

estimation was realized by using the multifunctional I/O card Humusoft MF 624 for PC. 

Part of the work deals with the final control algorithm on the dsPIC microcontroller 

implementation, sensor‘s outputs calculation and calibration algorithm design. 

Since the vehicle is built for human personnel transportation, implementation of certain 

safety algorithms was necessary. These algorithms should be able to detect possible fail 

states and prevent the driver from losing control over the vehicle in order to prevent any 

injuries. 
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Pouţité symboly a zkratky 

µC  mikrokontroler 

Ah  jednotka kapacity – ampér hodina 

C  násobky kapacity akumulátorů (uvádí nabíjecí proud akumulátorů) 

DC  direct current – stejnosměrný proud 

DIR  digitální vstup výkonové elektroniky, přepínající směr otáčení motoru 

DISABLE digitální vstup výkonové elektroniky, odpojující motor od napájení 

DPS  deska plošných spojů 

dsPIC  řada mikrokontrolerů, vyráběných společnosti Microchip 

dt  časový krok výpočtu 

F  jednotka kapacity – Farad 

g  konstanta gravitačního zrychlení ( 29.81 /m s ) 

HUMMeR Human transporting Universal Mechatronical Robot 

I/O  Input/Output (vstupně/výstupní) 

kg  jednotka hmotnosti – kilogram 

Li – Pol Lithium polymerový akumulátor 

Li-Ion  Lithium iontový akumulátor 

m  jednotka délky – metr 

MEMS Micro Electro Mechanical Systems 

PC  Personal Computer (osobní počítač) 

PID  Proporcionálně Integračně Derivační regulátor 

PWM  Pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation) 

s  jednotka času - sekunda 

SMD  součástka pro povrchovou montáţ na DPS (Surface Mount Device) 

UART  komunikační protokol (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 
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1. ÚVOD 

Nacházíme se ve 21. století a obydlenost velkých měst a s ní související počet 

motorových dopravních prostředků pomalu, ale jistě dosahují svých kritických hodnot. 

Doba, kdy si mohli osobní automobil pořídit pouze velmi dobře situovaní, je jiţ několik 

desetiletí pryč. Díky této skutečnosti trpí prakticky kaţdé velkoměsto dopravními špičkami 

v době, kdy se potřebují jeho obyvatelé dopravit do zaměstnání nebo naopak ze zaměstnání 

zpět domů. Kaţdý osobní automobil také produkuje nemalé mnoţství zplodin, jeţ 

nepříznivě ovlivňují ovzduší právě v hustě obydlených městech. 

Nabízí se spousta ekologičtějších, a s ohledem na jiţ zmíněnou dopravní situaci, 

dozajista i rychlejších způsobů přepravy, mezi které jiţ několik let patří i hojně vyuţívané 

elektrické dvoukolé vozidlo Segway Personal Transporter (dále jen Segway), vyráběné 

firmou Segway Inc. [2]. 

Jedná se o nestabilní vozidlo, fungující na principu inverzního kyvadla, osazené 

několika senzory, výpočetní elektronikou a výkonnými motory. Firma Segway přirovnává 

funkci produktu k funkci lidského organismu. Pokud lidské vnitřní ucho zaznamená, ţe 

člověk přepadává směrem vpřed, vydá impulz mozku, ten tuto informaci zpracuje, zadá 

povel příslušným svalům v jedné z dolních končetin a člověk udělá krok vpřed. Podobně 

pak senzory v Segway rozpoznají, kdyţ se přepravovaná osoba nakloní vpřed a vydají 

impulz řídicí jednotce. Řídicí jednotka tento impulz zpracuje a vydá povel výkonovým 

elektronikám, jeţ roztočí motory a vozidlo se rozjede vpřed, aby tak zabránilo pádu. Čím 

větší je náklon, tím rychleji vozidlo jede. 

Právě technicky zajímavý princip funkce vozidla zajistil, ţe se ze Segway stal 

velmi úspěšný projekt a fenomén dnešní doby. Především ve Spojených státech 

amerických je Segway hojně vyuţíván nejen za účelem civilní přepravy. V ulicích velkých 

měst jsou tak k vidění například policisté, dohlíţející na právo a pořádek za řídítky těchto 

vozidel. Velkou výhodou je také fakt, ţe Segway nespadá do kategorie motorových 

vozidel, jeho majitelé tedy mohou k dopravě vyuţívat chodníky, často také bývá vyuţíván 

k víkendovým projíţďkám v okolí měst, na jedno nabití baterií překoná vzdálenost 30 – 38 

km v závislosti na profilu terénu. Pro tyto účely Segway vyrábí i terénní verzi svého 

vozidla, které na první pohled odlišují od klasického provedení široké pneumatiky 

s terénním vzorkem, jehoţ majitelé pak bez problémů mohou k jízdě vyuţívat nezpevněné 

lesní cesty a jiné obtíţněji sjízdné komunikace. 

Mohlo by se zdát, ţe je Segway ideálním dopravním prostředkem na krátké a 

střední vzdálenosti, avšak jeho značnou nevýhodou je pořizovací cena. Ta se pohybuje v 

cenové kategorii nového malého osobního automobilu. Svými vlastnostmi také nedovoluje 

přepravu větších zavazadel, či více osob zároveň. Tyto faktory, především ale pořizovací 

náklady jistě odradí nejednoho potenciálního zájemce o Segway. Na trhu se jiţ objevují 
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firmy, vyrábějící levnější klony originálního Segway, jejich dílenské zpracování a z něj 

vycházející bezpečnost jsou však diskutabilní. 

Cílem práce není sestrojit další klon tohoto vozidla, ale pochopit princip způsobu 

zpracování signálů ze senzorů, způsobu řízení a aplikovat získané znalosti na navrţený, 

cenově dostupný reálný model. 
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2. STANOVENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Cílem týmové práce je navrhnout a vyrobit elektrické nestabilní dvoukolé vozidlo, 

schopné přepravy jednoho člověka, dále pak jeho zmenšené verze, určené pro testování 

řídicích algoritmů. Jelikoţ však není moţné pomocí zmenšené verze vozidla otestovat 

všechny náleţitosti, nutné pro schopnost přepravy člověka, byl sestaven dřevěný model 

vozidla (testovací platforma). Pro prvotní zpracování signálů, odhad parametrů modelu a 

návrh řízení je vyuţita měřící I/O karta Humusoft MF624 pro PC. Výsledný model je 

vyroben z duralu (finální platforma) a řízení je realizováno vhodně zvoleným 

mikroprocesorem Microchip dsPIC. 

Vozidlem schopným přepravy člověka se zabývali studenti Bc. Jan Štěpánek a Bc. 

František Zouhar, zmenšeným vozidlem pak Bc. Petr Horák. 

 

Tato práce se zabývá mojí činností v týmu, tedy: 

 

 Identifikací parametrů testovací i finální platformy 

 Volbou vhodné senzoriky a zpracováním signálů 

 Vývojem a implementací řídicího algoritmu na mikroprocesor dsPIC 

 Vývojem a implementací bezpečnostních algoritmů 

 

Práce kolegy Zouhara spočívá v: 

 Návrhu konstrukce testovací a finální platformy 

 Modelování vozidla a simulační návrh řízení 

 Aplikaci řízení na finální platformu – porovnání chování různých regulátorů 

 Návrhu a realizaci doplňkové elektroniky 

 

Kolega Horák se zabývá: 

 Návrhem a výrobou elektroniky nutné k chodu laboratorního modelu 

(výkonová část pro buzení motorů, signálová část pro napájení jednotlivých 

senzorických modulů) 

 Identifikací parametrů laboratorního modelu 

 Návrhem řídících algoritmů (PID, stavový regulátor)  

 Porovnáním navrţených regulátorů a implementací výsledného řízení na µC 

dsPIC 

 Realizací bezdrátového řízení modelu 
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3. REŠERŠNÍ STUDIE 

Tato část diplomové práce se bude zabývat ostatními projekty na téma nestabilních 

dvoukolých vozidel, dále pak problémem výpočtu úhlu natočení základny, rozborem 

principu funkce pouţitých senzorů a potřebnými bezpečnostními algoritmy. 

3.1 Segway Personal Transporter 

Firma Segway Inc. je vynálezcem prvního elektrického dvoukolého nestabilního 

vozidla a zároveň je vlastníkem patentů na dynamickou stabilizaci těchto vozidel. Segway 

byl designován pro přepravu člověka, a proto byl vybaven těmi nejkvalitnějšími 

inerciálními senzory, konkrétně pěticí gyroskopických senzorů, měřících úhlovou rychlost 

náklonu vozidla a dvojicí akcelerometrů, měřící velikost tohoto náklonu. Řídicí jednotka 

pomocí nejrůznějších algoritmů vyhodnocuje data ze všech těchto senzorů a eliminuje tak 

chybu některého z nich. Tyto řídicí jednotky obsahuje Segway dvě, obě zpracovávají stejná 

data a pomocí komunikační sběrnice kontrolují a porovnávají vypočtené hodnoty.  

Firma Segway Inc. neuvádí, jaký algoritmus výpočtů jak pro řízení, tak pro 

zpracování údajů získaných ze senzorů vyuţívá. Nejpravděpodobněji však pro řízení 

pouţívá algoritmus stavového regulátoru, který vyuţívá linearizovaný matematický model 

vozidla. [3] 

Návrhem vhodného řídicího algoritmu pro naše vozidla se zabýval kolega Zouhar a 

odvození matematického popisu i stavového řízení je součástí jeho diplomové práce. 

 

 

obr. 3.1: Segway Personal Transporter (převzato z [4]) 
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3.2 Projekt týmu studentů několika univerzit 

Projekt vznikl v srpnu roku 2007, kdy se tým, sloţený ze studentů z Wayland High 

School, O'Bryant School of Math and Science a univerzity v Cambridge, spolupracující 

s několika studenty univerzity MIT, nechal inspirovat originálním Segway a rozhodl se 

postavit vlastní samo balancující vozidlo. 

 

 

obr. 3.2: Samo - balancující vozidlo týmu studentů (převzato z [5]) 

 

Řídicí algoritmus je implementován na mikrokontrolér PIC16F877 s externím 

oscilátorem pracujícím na frekvenci 4 MHz. S ohledem na relativně nízkou taktovací 

frekvenci je algoritmus řízení tvořen jednoduchým proporcionálně – derivačním (PD) 

regulátorem. Řídicí algoritmus je dále doplněn o proporcionální regulátor (P) určený 

k zatáčení a algoritmus omezení rychlosti jízdy vpřed, zamezující dosaţení nominálních 

otáček motoru. 

Tento tým studentů dal také vzniknout velmi jednoduchému filtru („Digital 

Complementary filter“), pomocí kterého je vypočítáván úhel náklonu základny vozidla 

z údajů získaných z inerciálních senzorů, konkrétně gyroskopického senzoru a 

akcelerometru. Tento filtr pak byl vyuţíván v několika dalších projektech, včetně této 

diplomové práce, detailní popis jeho činnosti bude popsán v kapitole 3.3.3. 

Výsledné vozidlo je plně autonomní a bylo také doplněno o bezdrátový radiový 

modul, který slouţí k přeprogramování řídicí jednotky a k logování potřebných dat. [5] 
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3.3 Problém měření úhlu náklonu vozidla 

Jedním z poţadavků pro řízení vozidla je spolehlivý výpočet úhlu náklonu základny 

vozidla. V této části rešeršní studie se bude práce zabývat problémem měření úhlu náklonu 

základny a principem činnosti digitálního filtru, vyvinutého týmem několika studentů (viz. 

kap. 3.2). Pomocí tohoto filtru je moţné vypočítat úhel náklonu základní desky z údajů 

získaných ze senzorů, konkrétně z akcelerometru a gyroskopického senzoru. [5] 

3.3.1 Měření úhlu náklonu pouze pomocí akcelerometru 

Nabízí se otázka, proč není moţné k měření úhlu náklonu pouţít samotný 

akcelerometr. Odpovědí na tuto otázku je vysvětlení principu činnosti nestabilních 

dvoukolých vozítek typu Segway a také akcelerometru samotného. 

Akcelerometr je senzor, měřící velikost zrychlení v jednotlivých svých osách. 

Detailnější popis bude popsán v kap. 3.4.1. Jestliţe je akcelerometr pouţit jako senzor 

náklonu, vyuţívá se gravitačního zrychlení, promítajícího se do jednotlivých měřících os. 

Pomocí inverzních trigonometrických funkcí je dále moţné získat jeho polohu v prostoru. 

Problém však nastává tehdy, potřebujeme-li získat úhel natočení a měřený objekt 

současně koná zrychlený pohyb, coţ je případ i nestabilního dvoukolého vozidla. V ten 

stejný okamţik, kdy se základna nakloní vpřed, resp. vzad, musí se vozidlo začít 

pohybovat vpřed, resp. vzad, aby zabránilo pádu. Akcelerometr však toto dopředné 

zrychlení nerozezná od sloţky gravitačního zrychlení a dochází ke zkreslení změřeného 

úhlu. V kapitole 6.2.1 je uvedeno simulační ověření této skutečnosti. 

 Měření úhlu náklonu pouze pomocí akcelerometru má další nevýhodu a tou je 

citlivost na jakékoli vibrace. Ty mohou vznikat například mírnými zákmity v řízení, 

především ale při jízdě po nerovném terénu.  

Důsledkem působení těchto vnějších vlivů by byl náklon základny vypočítáván 

chybně a vozidlo by nebylo moţné správně řídit. 

3.3.2 Měření úhlu náklonu integrací úhlové rychlosti získané z gyroskopického 

senzoru 

Další variantou měření úhlu náklonu je pouţití gyroskopického senzoru. 

Gyroskopický senzor je snímač, měřící úhlovou rychlost otáčení. Princip jeho činnosti 

bude popsán v kap. 3.4.2. Pokud bychom měli k dispozici ideální senzor, časovou integrací 

měřené úhlové rychlosti by bylo moţné jednoduše získat natočení. Reálný senzor má však 

tu vlastnost, ţe pokud je absolutně v klidu, jeho úhlová rychlost je tedy nulová, avšak 

naměřené hodnoty nulové úhlové rychlosti neodpovídají. Měřená úhlová rychlost osciluje 

v malých odchylkách okolo nulové hodnoty. Problém nastává při časové integraci úhlové 

rychlosti, tedy výpočtu úhlu náklonu. Malé odchylky úhlové rychlosti způsobí, ţe integrací 
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vypočtený úhel neustále narůstá, senzor je přitom stále v klidu. Tento jev bývá označován 

jako drift gyroskopického senzoru. Metod kompenzace driftu existuje několik, část této 

práce se bude zabývat metodou kompenzace pomocí druhého inerciálního senzoru, 

konkrétně akcelerometru. 

3.3.3 Kompenzace driftu gyra pomocí akcelerometru – Digital Complementary 

filter 

Z důvodů popsaných výše nebylo moţné pro řízení nestabilního vozidla pouţít 

pouze jeden typ senzoru.  Tým studentů několika světových univerzit navrhnul při vývoji 

svého vozidla algoritmus, který kombinuje měřená data z gyroskopického senzoru a 

akcelerometru a vypočítává úhel náklonu základny.  

 

 

obr. 3.3: Schéma principu činnosti filtru (převzato z [5]) 

 

Princip metody je takový, ţe drift gyroskopického senzoru je kompenzován pomocí 

hodnoty natočení, získané z akcelerometru. Integrace úhlové rychlosti otáčení na úhel 

natočení je prováděn jako suma vzorků ( vzorek dt ) a v kaţdém integračním kroku je 

provedena kompenzace kombinací hodnot z gyroskopického senzoru a akcelerometru. 

Majoritní podíl na velikosti natočení má hodnota získaná integrací měřené úhlové 

rychlosti. Minoritní pak hodnota natočení, získaná měřením jedné osy akcelerometru. Díky 

tomu, ţe je kompenzace prováděna v kaţdém kroku integrace a další krok se provádí aţ po 

provedení kompenzace, drift měřeného úhlu jiţ nenarůstá. Postup implementace filtru se 

simulačním ověřením funkce bude uveden v kapitole 6.2.3. [5] 
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3.4 Volba vhodných senzorů 

Tato část rešerše se bude zabývat některými senzory, pouţitými na vozidle, 

především pak principy jejich činnosti. 

Výběr senzorů vychází z poţadavku, měření úhlu náklonu základny vozidla. 

3.4.1 Akcelerometr 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.3.3, akcelerometr byl v našem projektu vyuţit ke 

kompenzaci driftu gyroskopického senzoru úhlové rychlosti. 

Principiálně se jedná o pohyb seismické hmoty o hmotnosti m, vzhledem k objektu 

o hmotnosti M, jehoţ zrychlení je měřeno (viz. obr. 3.4). 

 

 

obr. 3.4: Schéma obecného snímače vibrací 

 

Platí vztah: 

 m y b y k y F M x        , kde (3.1) 

 

y  stavy (poloha, rychlost a zrychlení) seismické hmoty snímače vzhledem ke 

sledovanému objektu [ 2, / , /m m s m s ] 

x  zrychlení měřeného objektu [ 2/m s ] 

m  hmotnost seismické hmoty [ kg ] 

M  hmotnost měřeného objektu [ kg ] 

b  koeficient tlumení [ /Ns m ] 

k  koeficient tuhosti [ /N m ] 

F  budící síla [ N ] 
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Vhodnou volbou parametrů je pak moţné vytvořit snímač kterékoli veličiny 

kmitavého pohybu, tedy i zrychlení. 

V praxi existuje několik principů převádění měřeného zrychlení na jinou měřitelnou 

veličinu. Můţe se jednat např. o piezoelektrické snímače, kde je seismickou hmotou 

vyvolána setrvačná síla převáděna na elektrické napětí pomocí piezoelementu (více v [1]). 

Další variantou jsou akcelerometry, vyráběné technologií MEMS. Právě MEMS 

akcelerometr byl pouţit v tomto projektu. Princip jeho činnosti je zaloţen na měření změny 

kapacity tříelektrodového vzduchového kondenzátoru. Tu je moţné vypočítat ze vztahu: 

 

 0 r S
C

d

  
 , kde (3.2) 

 

C  kapacita kondenzátoru [F] 

S  plocha desek kondenzátoru [ 2m ] 

d  velikost vzduchové mezery [ m ] 

0  permitivita vakua 

r  relativní permitivita dielektrika 

 

Prostřední elektroda kondenzátoru je pohyblivá a její pohyb je závislý na působícím 

zrychlení (viz. obr. 3.5). 

 

obr. 3.5: Schéma principu funkce kapacitního akcelerometru (převzato z [6]) 

 

MEMS akcelerometry se vyrábí v provedení od jednoosých po tříosé v několika 

třídách přesnosti. Velmi důleţitá je také výstupní veličina. Ta můţe být analogová 

(elektrické napětí, modulovaný signál) nebo digitální (SPI, I2C). [1] 
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3.4.2 Gyroskopický senzor úhlové rychlosti 

Gyroskop je přístroj  slouţící přímému určování azimutů zvolených směrů. Jedná se 

o těleso tvaru kovového prstence nebo kovové desky, rychle rotující okolo osy kolmé 

k tomuto tělesu. V případě, ţe není gyroskop ovlivněn vnějšími silami, jeho osa udrţuje 

v prostoru stálý směr. Setrvačník se snaţí srovnat svojí rotační osu s rotační osou Země, 

stabilizovaný setrvačník svojí osou ukazuje k severu. [1] 

Počátkem 20. století byl pouţit gyroskop, fungující na optickém principu, k měření 

absolutní rychlosti otáčení zeměkoule. Gyroskopy na optickém principu se vyznačují velmi 

vysokou pořizovací cenou a proto je jejich praktické vyuţití velmi omezené. Detailnější 

popis principu činnosti je uveden v [1]. 

Dnes se v praxi hojně vyuţívají gyroskopické senzory vyráběné technologií 

MEMS. Oproti optickým se vyznačují výrazně niţší přesností, jejich výhodou je však  

velmi příznivá pořizovací cena. 

 

 

obr. 3.6: Rotující soustava, jejíž rychlost otáčení je měřena (převzato z [8]) 

 

MEMS gyroskopy vyuţívají Coriolisovy síly. Tu je moţné popsat jako sílu, která 

působí na libovolný objekt, pohybující se v soustavě rotující okolo osy rotace úhlovou 

rychlostí   , těleso o hmotnosti m  se pohybuje rychlostí v . Velikost a směr Coriolisovy 

síly pak vypočítáme ze vztahu: 

 2
d dx

F m y
dt dt


      (3.3) 
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obr. 3.7: Snímač velikosti Coriolisovy síly (převzato z [8]) 

 

Snímací prvek tvoří těleso v rezonanci, umístěné v rámu. Těleso se vlivem 

rezonance (na obr. 3.7 je rezonance reprezentována pomocí pruţin) pohybuje 

v naznačeném směru, kolmém na směr otáčení. Následkem tohoto pohybu vzniká 

Coriolisova síla, která stlačuje vnější pruţiny rámu. Tím je způsoben vzájemný posun 

měřících prvků, fungujících, podobně jako u MEMS akcelerometru, na principu změny 

elektrické kapacity vzduchových kondenzátorů. [8] 

3.5 Poţadavky na bezpečnost 

Jelikoţ jedním z nejdůleţitějších poţadavků pro vozidla, přepravující osoby, je 

poţadavek bezpečnosti, je nezbytně nutné věnovat této oblasti náleţitou pozornost. 

Opomeneme-li mechanické selhání některé z komponent, či lidského selhání, přesto se 

v problematice nestabilních vozidel vyskytuje mnoţství moţných poruchových stavů, které 

mohou vést k pádu, případně újmě na zdraví osob. Co nejefektivnější eliminace těchto 

stavů je velmi náročný úkol a není moţné předpovědět a následně ošetřit kaţdý z nich. 

Jedním z cílů práce však bylo pochopit princip a bez výrazného navýšení výrobních 

nákladů realizovat taková opatření, aby bylo chybových stavů eliminováno co nejvíce. 

Některé z těchto stavů je moţné ošetřit aplikací bezpečnostních algoritmů, kdy 

řídicí jednotka po rozpoznání poruchy vykoná příslušný zásah, případně omezí některé 

funkce vozidla a zabrání tak moţnému pádu. V praxi je často pro vyhodnocení chybového 

stavu vyuţíváno paralelní zapojení těch senzorů, jejichţ porucha by způsobila nefunkčnost 

celého systému. U vozidla Segway Personal Transporter jsou takto zapojeny nejen 

inerciální senzory polohy, ale i jednotlivé řídicí jednotky. 

Jedním z nejdůleţitějších bezpečnostních prvků je algoritmus, slouţící při běţné 

jízdě k zabránění dosaţení nominálních otáček motorů. Jelikoţ je rychlost vozidla 

ovládána náklonem člověka vpřed, či vzad, byla by teoreticky dosaţitelná maximální 

rychlost jízdy nekonečná. Pro úspěšnou stabilizaci je však nezbytně nutné, aby 

v kterémkoli dosaţitelném reţimu jízdy měly motory dostatečný moment. Je tedy důleţité 

aplikovat algoritmus, který při dosaţení pevně dané mezní rychlosti provede takový zásah 

do řízení, aby tato rychlost nebyla překročena. Jestliţe je rychlost vozidla ovládána 

náklonem člověka, tedy akcelerace náklonem vpřed, brzdění náklonem vzad, nabízí se 
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moţnost omezení rychlosti vpřed brzděním, tedy záklonem. Jedná se však o opačnou 

úlohu, neţ při běţném reţimu jízdy. V okamţiku dosaţení mezní rychlosti jízdy pokyn 

k brzdění nedává řidič, ale vozidlo samotné. S výhodou se zde vyuţívá algoritmus řízení 

vozidla, jenţ při běţné jízdě ovládá motory takovým způsobem, aby byl úhel natočení 

základny nulový, tedy aby byla rovina základny kolmá ke středu zeměkoule. Akční zásah 

algoritmu omezení rychlosti jednoduše nastaví poţadovaný úhel základny záporný (kladný 

směr úhlu náklonu uvaţujeme při jízdě vpřed), motory vyvinou větší moment, který 

způsobí zaklonění vozidla a to začne zpomalovat. Po sníţení rychlosti jízdy pod 

nastavenou mezní rychlost se algoritmus deaktivuje. Tímto způsobem je moţné zamezit 

dosaţení maximálních otáček motoru, jeţ by byly příčinou znemoţnění stabilizace. 

Vozidla firmy Segway umoţňují nastavení mezní rychlosti jízdy. Tímto se otevírají 

moţnosti, jak omezit rychlost pro začínající uţivatele, případně pro děti a učinit tak provoz 

vozidla bezpečnějším. 

Jistým poţadavkem na bezpečnost je také nutnost monitorování stavu nabití 

akumulátorů. U některých přístrojů, např. u mobilních telefonů, pokud dojde k poklesu 

napětí pod kritickou hodnotu, telefon se vypne, aby předešel poškození baterie. U 

nestabilního vozidla však tento přístup samozřejmě zvolit nelze. Je tedy nutné varovat 

řidiče, ţe je akumulátor téměř vybitý, ţe by měl ukončit jízdu a přístroj vypnout, případně 

připojit ke zdroji elektrické energie. Vozidlo firmy Segway v případě vybitého 

akumulátoru aplikuje algoritmus omezení rychlosti a v případě kritického vybití vnáší do 

řízení vibrace, které velmi výrazně omezují jízdní komfort a vybízí tak uţivatele 

k okamţitému odstavení vozidla. 

Firma Segway Inc. samozřejmě v propagačních materiálech uvádí, ţe jsou jejich 

vozidla vybavena velkým mnoţstvím bezpečnostních prvků, avšak neuvádí konkrétně 

jakých a na jakém principu fungují. Veškeré informace tedy pramení z osobních zkušeností 

s vozidlem. V kapitole 6.3.2 je uveden postup návrhu a aplikace bezpečnostních algoritmů 

pro naše vozidlo. 
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3.6 Výkonová elektronika pro testovací platformu 

Pro účely identifikace parametrů testovací platformy a následné testování byla 

vyuţita výkonová elektronika, navrţená Ing. Josefem Vejlupkem v rámci jeho diplomové 

práce na projektu CAR4 [7]. 

Jedná se o plný čtyř - kvadrantový můstek, navrţený pro unipolární PWM řízení 

stejnosměrných motorů. 

 

 

obr. 3.8: Výkonová elektronika navržená v rámci projektu CAR4 (převzato z [7]) 

 

Specifikace produktu: 

 Napájení DC motoru 30V 30A špičkově, 30V 8A trvale při frekvenci PWM 

10kHz. 

 Frekvence PWM 10 – 100kHz. 

 Galvanické oddělení vstupních signálů: PWM, DIR, DISABLE. 

 Galvanicky oddělený napěťový výstup: proud protékající motorem, aţ 38A. 

 Rozměry: 94 x 82 x 40 mm (výška DPS bez osazeného chladiče 

tranzistorů). 

 

Detailní popis vlastností produktu je uveden v [7].  
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4. VÝBĚR A NÁVRH POTŘEBNÉ ELEKTRONIKY 

Tato část diplomové práce se zabývá volbou součástek a návrhem potřebné 

elektroniky vozidla. Jelikoţ se jedná o týmový projekt, část elektroniky navrhnul a oţivil 

kolega Bc. František Zouhar a zabývá se jí ve své diplomové práci. 

4.1 Motory 

O pohon vozidla se starají dva DC motory. Jelikoţ v době konstrukce testovací 

platformy nebyly známy poţadavky na platformu finální, byly vyuţity motory, které jiţ 

byly zakoupeny pro jiný projekt. Teprve na základě zkušeností byly stanoveny poţadavky 

na motory pro finální vozidlo. 

4.1.1 Motory pro testovací platformu 

Pro pohon testovací platformy byly vyuţity dva stejnosměrné motory JX Motor 

Co., Ltd. MY1035. Převod momentu na kolo byl realizován řetězovým převodem, 

s převodovým poměrem 0,17k  . 

 

obr. 4.1: 3D model motoru pro testovací platformu, vytvořený v programu Solidworks 

 

Naměřené parametry a štítkové hodnoty motoru: 

 Jmenovité napětí:    36nU V  

 Jmenovitý proud:    14nI A     

 Jmenovité otáčky:    2400 / minnn ot  

 Průměrný odpor vinutí:   2.68R    

 Indukčnost vinutí rotoru:   0.7L mH  

 Maximální moment:    max 4.2M Nm  
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Estimované parametry (postup estimace viz. kap. 5.1): 

 Moment setrvačnosti rotoru:   
4 23.01 10J kg m    

 Koeficient suchého tření:   30.988 10 /b N s m    

 Mechanická konstanta motoru:  0.178mechc   

 Elektrická konstanta motoru:   0.089elc    

4.1.2 Motory pro finální platformu 

Na základě poznatků získaných při jízdě na dřevěné testovací platformě, kterými se 

ve své práci zabývá Bc. František Zouhar, byly zvoleny motory pro platformu finální. 

Jedná se o motory firmy Dunker motoren, konkrétně typ GR 80 x 80 s planetovou 

převodovkou a převodovým poměrem 0.11k  . Motory jsou také vybaveny magnetickým 

rotačním dvoukanálovým enkodérem ME 80, udávajícím 2 impulzy za otáčku. [11] 

 

Naměřené parametry a štítkové hodnoty motoru: 

 Jmenovité napětí:    
40nU V

 

 Jmenovitý proud:    
6nI A

 

 Jmenovitý výkon:
    

240nP W
 

 Jmenovité otáčky:    
3000 / minnn ot

 

 Průměrný odpor vinutí:   0.77R    

 Indukčnost vinutí rotoru:   1.7L mH  

 Jmenovitý moment (bez převodovky): 0.62nM Nm  

 Moment setrvačnosti rotoru:   
3 20.32 10motorJ kg m    

 Maximální moment motoru:   max 6.12M Nm  

 

Estimované parametry (postup estimace viz. kap. 5.3): 

 Moment setrvačnosti převodovky  
4 21.7 10prevodovkaJ kg m     

 Koeficient suchého tření uloţení rotoru: 35.6 10 /motorb N s m    

 Koeficient suchého tření převodovky 
51.15 10 /prevodovkab N s m    

 Mechanická konstanta motoru:  0.043mechc   

 Elektrická konstanta motoru:   0.027elc    
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4.2 Akumulátory 

Z důvodu poţadavku na autonomní provoz vozidla bylo nutné zvolit vhodný zdroj 

napájení. Konstrukčními poţadavky na akumulátory se ve své práci zabývá Bc. František 

Zouhar, tato kapitola se bude zabývat především elektrickými vlastnostmi akumulátorů. 

Vzhledem k cenové dostupnosti byly zvoleny olověné akumulátory s gelovým 

elektrolytem, konkrétně trakční akumulátory značky Banner GiV-S 12V/7,5Ah. Jedná se o 

6ti článkové 12V akumulátory s kapacitou 7.5Ah. Tyto akumulátory mají tlustší elektrody, 

neţ akumulátory startovací, a proto lépe odolávají častému vybíjení. Jejich nevýhodou je 

skutečnost, ţe nejsou schopny dodávat stejně velký proud, jako akumulátory startovací. 

S ohledem na pouţití akumulátorů pro napájení vozidla a s tím souvisejícím častějším 

nabíjením však byl při výběru vhodných akumulátorů brán ohled především na jejich 

dlouhou výdrţ. 

Nevýhodou těchto akumulátorů je jiţ zmíněná schopnost dodávat menší proud, 

především pak ale nízký nabíjecí proud. Olověné akumulátory se nabíjejí konstantním 

proudem o velikosti 0.1C (návrhem a výrobou nabíjecího obvodu se ve své práci zabývá 

Bc. František Zouhar). Z toho plyne, ţe plné nabití akumulátoru trvá 10 hodin, coţ je 

omezujícím faktorem v oblasti pouţitelnosti vozidla. 

Alternativou k olověným akumulátorům bylo pouţití baterií typu 4LiFePO . 

Označení baterií plyne z faktu, ţe jejich katoda je vyrobena z lithium ţelezo fosfátu. Mezi 

jejich přednosti patří schopnost dodávat vysoký proud (impulsně aţ 10C) a také moţnost 

nabíjení proudem o velikosti aţ 2C. Nepříznivá je však jejich cena, která je oproti 

olověným akumulátorům asi 3x vyšší. 

4.3 Akcelerometr 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitolách výše, akcelerometr byl v našem případě, společně 

s gyroskopickým senzorem, vyuţit k měření úhlu náklonu základny. 

Zakoupen byl trojosý MEMS akcelerometr Pololu MMA7260QT s nastavitelným 

rozsahem ±1.5 - 6g. Samotný čip akcelerometru vyrábí společnost Freescale, firma Pololu 

jej poté osazuje na DPS, obsahující potřebné doplňkové elektronické součástky. Výstupem 

akcelerometru je analogový napěťový signál, na kaţdou z os je aplikován filtr typu dolní 

propust k odfiltrování šumu. DPS je osazena 3.3V stabilizátorem, který napájí 

akcelerometr, a dle datasheetu jím lze napájet i další zařízení s nízkou spotřebou proudu 

(do 50 mA). Akcelerometr je také vybaven funkcí Self test a Sleep mode (reţim sníţené 

spotřeby). Ty jsou ovládány přivedením logického signálu na příslušné piny. 
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Parametry senzoru: 

 Napájecí napětí:  3.3 – 16V 

 Výstup:   napěťový (max. 3.3V) 

 Citlivost:   200 – 800 mV/g (dle zvoleného rozsahu) 

 Napájecí proud:  1.35 mA 

 

Technické údaje jsou převzaty z [12]. 

 

obr. 4.2: DPS akcelerometru Freescale MMA7260QT společnosti Pololu (převzato z [12]) 

4.4 Gyroskopický senzor úhlové rychlosti 

4.4.1 Senzor pro měření úhlové rychlosti náklonu základny 

Jako senzor úhlové rychlosti náklonu základny vozidla byl zvolen jednoosý MEMS 

gyroskop firmy Analog Devices ADXRS150EB [13]. Ten byl osazen na DPS, obsahující 

RC filtr. Návrhem a výrobou této DPS se ve své práci zabývá Bc. Petr Horák, kde uvádí i 

parametry tohoto senzoru. 

4.4.2 Senzor pro měření úhlové rychlosti zatáčení vozidla 

Jako senzor úhlové rychlosti zatáčení vozidla byl kromě rotačních enkodérů 

(měřících rychlost otáčení kol) pouţit také druhý MEMS gyroskopický senzor Pololu ST 

LPY510AL. Tento senzor měří úhlovou rychlost otáčení ve dvou osách, s nastavitelným 

rozsahem 100 / s  nebo 400 / s  . Podobně jako u akcelerometru, vyráběného společností 

Pololu, je i tento senzor vybaven 3.3V stabilizátorem, výstupem obou měřených os je 

analogový napěťový signál. Na oba tyto signály je taktéţ aplikován RC filtr pro 

odfiltrování šumu. Senzor je také vybaven funkcemi Self test a Sleep mode. 
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Parametry senzoru: 

 Napájecí napětí:  3.3 – 16V 

 Výstup:   napěťový (max. 3.3V) 

 Citlivost:   2.5 nebo 10 mV/°/s (dle zvoleného rozsahu) 

 Napájecí proud:  6.8 mA 

 

Technické údaje jsou převzaty z [14]. 

 

 

obr. 4.3: DPS gyroskopického senzoru Pololu LPY510AL (převzato z [14] ) 

4.5 Návrh DPS pro připojení periferií ke kartě MF624 

Pro návrh vhodného řízení jak testovací, tak finální platformy, bylo třeba navrhnout 

DPS, slouţící k připojení všech periferií k multifunkční I/O kartě Humusoft MF624 pro 

PC. Pro tuto desku plošných spojů byly stanoveny následující poţadavky: 

 Propojení s měřící kartou pomocí konektorů CANON 37. 

 Připojení senzorů a výkonových elektronik pomocí konektorů MLW10. 

 Připojení potenciometru pro zatáčení a tlačítka pro vypnutí vozidla pomocí 

konektorů MOLEX. 

 Napájení všech periferií, kromě výkonových elektronik, z 5V napájecího 

výstupu z MF624. 
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4.6 Návrh DPS pro připojení periferií k µC dsPIC 

Aby mohlo být vozidlo autonomní, bylo nutné vybavit jej mikrokontrolerem, jehoţ 

úkolem je nejen samotné řízení vozidla, ale také vyhodnocování bezpečnostních algoritmů. 

Byla vyuţita DPS ACU unit, osazená mikrokontrolerem Microchip dsPIC33FJ128MC, 

navrţená Ing. Josefem Vejlupkem k projektu CAR4 [7]. Na DPS slouţící k propojení 

periferií byly kladeny následující poţadavky: 

 Moţnost propojení s jiţ hotovou DPS ACU unit pomocí lišt lámacích kolíků 

a přivedení napájecího napětí 5V. 

 Přivedení signálů periferií k příslušným pinům µC dsPIC. 

 Shodné uspořádání signálů periferií v jednotlivých konektorech, jako u 

propojovací desky s MF624 (kap. 4.5). 

 Úprava hladin napěťových signálů na 3.3V úroveň. 

 Moţnost komunikace µC s PC, případně s dalšími periferiemi pomocí 

rozhraní UART. 

 Připojení 2 potenciometrů pro zatáčení. 

 Zjištění přítomnosti osoby pomocí 2 mikrospínačů. 

 Monitorování napětí akumulátorů. 

4.6.1 Úprava analogových signálů 

Jelikoţ některé senzory (LEM, gyroskopický senzor ADXRS150EB) pracují na 5V 

úrovni, bylo třeba upravit jejich výstupní signály na 3.3V úroveň, aby je bylo moţné 

přivést na A/D převodníky mikrokontroleru. Toto bylo realizováno pomocí odporového 

děliče ( 1 21200 , 2200R R   ). Napětí na A/D převodníku bylo poté zpětně přepočítáno 

podle rovnice 4.1 na výstupní napětí senzoru. 

 1 2
/

2

out A D

R R
U U

R


  , kde (4.1) 

outU   výstupní napětí senzoru [V ] 

/A DU   napětí na A/D převodníku mikrokontroleru [V ] 

1,2R   rezistory děliče [ ] 

V případě proudového senzoru LEM LTS25-NP byl pak na výstup z důvodu 

odstranění aliasingu (ve své práci se jím zabývá Bc. Petr Horák) aplikován RC filtr jako 

dolní propust prvního řádu. Byl vyuţit odpor 1R  napěťového děliče, mezní frekvence 

propustnosti filtru byla zvolena 600f Hz , kapacita kondenzátoru byla vypočítána dle 

vztahu: 
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1

1
220

2
C nF

R f
 

  
 (4.2) 

4.6.2 Úprava digitálních signálů 

Podobně jako u analogových signálů, bylo třeba upravit také napěťovou úroveň 

signálů digitálních. Výkonová elektronika jak pro testovací, tak pro finální platformu je 

schopna pracovat jak s 3.3V, tak s 5V logickými signály, jedinou periferií, jejíţ signály 

bylo třeba upravit z 5V na 3.3V, byly enkodéry ME 80. Toto bylo realizováno 

převodníkem napěťových úrovní společnosti Texas Instruments SN74LS245 [15] 

v provedení SMD. 

Jedním z poţadavků na elektroniku byla moţnost komunikace s PC pomocí 

sériového portu. Toto bylo realizováno pomocí převodníku napěťových úrovní společnosti 

Maxim, konkrétně pak MAX3232CSE [16].  

 

obr. 4.4: DPS sloužící k propojení veškerých periferií s mikrokontrolerem dsPIC 
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5. ODHAD PARAMETRŮ SOUSTAVY 

Jedním z cílů práce je navrţení vhodného řízení, a proto je nezbytně nutné znát 

veškeré parametry jak testovací, tak finální platformy vozidla. Vzhledem k faktu, ţe 

neznámých parametrů je celkem 7 (dvě konstanty motoru c , moment setrvačnosti a suché 

tření rotoru, moment setrvačnosti kol a suché tření v jejich uloţení a moment setrvačnosti 

základny vozidla), byla zvolena metoda postupného odhadování. Ta byla provedena 

pomocí nástroje Parameter estimation toolbox v prostředí Matlab – Simulink. Tento 

toolbox pracuje na principu porovnávání naměřených dat a výstupů matematického popisu 

modelu, kdy jsou za pouţití různých matematických metod postupně odhadovány 

(estimovány) předem zvolené neznámé parametry modelu. 

5.1 Odhad parametrů motoru pro testovací soustavu 

5.1.1 Měření vzorových dat pro estimaci 

Postupná estimace spočívá nejprve v odhadu parametrů motoru. Tato je sestavena 

ze dvou částí.  

Nejprve byl sestaven model v programu Simulink, slouţící k naměření dat (viz. obr. 

5.1). Motor byl ovládán pomocí multifunkční I/O karty Humusoft MF624, Real time 

toolboxu v4.0, jeţ zprostředkovával komunikaci mezi programem Matlab a měřící kartou a 

výkonové elektroniky, navrţené Ing. Josefem Vejlupkem k projektu Car4 [7]. 

Natočení, resp. úhlová rychlost otáčení bylo měřeno pomocí tříkanálového 

enkodéru HEDS 5645 [10], připevněného na hřídeli motoru. Sčítání vstupních signálů 

enkodéru (tiků) obstarával samotný blok RT In, obsaţený v Real  Time toolboxu. Jelikoţ 

pomocí MF624 získáváme nespojitý signál, který je třeba derivovat, byl pouţit low – pass 

filtr k jeho vyhlazení. Na jednu otáčku enkodéru připadalo 500 tiků. Nastavením quadruple 

modu (sčítání všech hran) bylo poté dosaţeno 2000 tiků na jednu otáčku motoru. 

Vydělením vstupního signálu touto hodnotou byl vypočítán počet otáček, který byl dále 

přepočítán na úhlové natočení. Derivací úhlového natočení pak byla získána úhlová 

rychlost otáčení hřídele. 

Měření bylo provedeno třikrát po dobu 20 sekund. První dvě sady dat byly měřeny 

pro náhodnou skokovou změnu střídy, třetí pro sinusový průběh napětí o frekvenci 1 rad/s, 

posunutý o hodnotu 0.5 v kladném směru osy y a amplitudou o velikosti 0.5. Vektory času, 

naměřené úhlové rychlosti a střídy jako vstupu byly uloţeny, aby s nimi mohlo být 

pracováno při samotné estimaci parametrů. 
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obr. 5.1: Model měření vzorových dat pro odhadování parametrů motoru 

5.1.2 Vlastní estimace parametrů motoru 

Druhou částí jiţ byla samotná estimace parametrů motoru. Nejdříve však bylo 

nutné sestavit model v programu Simulink, vycházející ze dvou lineárních diferenciálních 

rovnic 1. řádu, popisujících stejnosměrný motor s permanentními magnety na statoru (rov. 

5.1-3).  

Poznamenejme, ţe v literárních pramenech bývá často uvedena pouze jediná 

konstanta motoru c , výsledky identifikace však ukazují, ţe mech elc c  , proto bylo nutné 

zavést konstanty dvě. 

 
el

di
U R i L c

dt
        (5.1) 

 el ic U    (5.2) 

 
z mech

d
M J M b c i

dt


       , kde (5.3) 

 U  napájecí napětí kotvy [V ] 

iU  indukované napětí v kotvě [V] 

 R  odpor vinutí kotvy [ ] 

 L  vlastní indukčnost vinutí kotvy [ H ] 

 i  proud kotvy [ A ] 

 elc  elektrická konstanta motoru [ 1/V rad s ] 

 mechc  mechanická konstanta motoru [ /Nm A ] 

   úhlová rychlost otáčení rotoru [ /rad s ] 

 M  moment motoru [ Nm ] 
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zM  zátěţný moment na rotoru [ Nm ] 

 J  moment setrvačnosti rotoru [ 2kg m ] 

 b  koeficient suchého tření uloţení rotoru [ /N s m ] 

 

Aby bylo moţné z těchto rovnic vytvořit model v programu Simulink, bylo nutné 

vyjádřit vţdy nejvyšší derivaci kaţdé z nich, tedy: 

 

 
1

( )el

di
U R i c

dt L
        (5.4) 

 
1

( )mech z

d
c M b

dt J


       (5.5) 

 

 

obr. 5.2: Model pro odhadování neznámých parametrů motoru v programu Simulink 

 

 Na obr. 5.2 je znázorněn model stejnosměrného motoru vytvořený v programu 

Simulink. Odhadované parametry ( , , , ,mech elL c c J b  ) jsou zvýrazněné oranţovou barvou, 

známé (změřené) parametry ( R ) potom barvou zelenou. Vstupním parametrem byla střída 

(duty cycle), výstupním pak úhlová rychlost otáčení rotoru (omega). 
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Při estimaci však nastal problém v případě, kdy stroj fungoval jako generátor  

( iU U ), resp. motorem tekl velmi malý proud. Je nutné si uvědomit, ţe byl ovládán 

pulzně šířkovou modulací, do generátorického reţimu tedy přecházel pokaţdé, kdyţ byla 

hodnota PWM rovna nule. Na vině byl pouţitý budič tranzistorů ISL83204, vyrobený 

firmou Intensil [9], který v průběhu měření dat v okamţiku, kdy se PWM rovnalo 0, 

nezkratoval svorky motoru, pouze na motoru rozpojil svorky napájení. V tuto chvíli na 

svorkách nebylo nulové napětí, nýbrţ indukované napětí motoru i elU c    (docházelo 

tedy k tzv. reţimu přerušovaných proudů, jemuţ se ve své práci podrobně věnoval Bc. Petr 

Horák), coţ zásadně ovlivnilo estimaci parametrů. Z tohoto důvodu byl model rozšířen o 

přepínač, znázorněný červenou barvou, který při přechodu z motorického do 

generátorického reţimu simuloval nesprávné chování výkonové elektroniky, tedy 

rozpojení svorek stroje, namísto jejich zkratování. Tím bylo dosaţeno stejných podmínek 

jako při měření dat a mohlo být přistoupeno k samotnému odhadování neznámých 

parametrů. 

 Jak jiţ bylo v úvodu kapitoly zmíněno, vlastní estimace parametrů probíhala 

pomocí nástroje Parameter estimation toolbox, jeţ je součástí programu Simulink. V 

přehledném GUI (Guide User Interface) byly do toolboxu vloţeny naměřené vektory 

střídy, jako vstupy do modelu, následně pak vektory úhlové rychlosti otáčení rotoru jako 

jeho výstupy. Dalším krokem byla volba parametrů, které se mají odhadovat a nastavení 

jejich mezních hodnot. Následoval výběr vhodné iterační metody. Ukázalo se, ţe volba 

této metody má vliv pouze na počet iteračních kroků a na rychlost výpočtu kaţdého z nich. 

Zvolena byla metoda nejmenších čtverců (Nonlinear least squares). Nyní bylo moţné 

zahájit estimaci parametrů. 

 

obr. 5.3: Srovnání naměřených (červená) a simulovaných (modrá) úhlových rychlostí rotoru 
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Vypočítaný medián absolutních hodnot rozdílů naměřených a simulovaných hodnot 

dosahoval ve všech třech vzorech dat hodnoty 4.5 rad/s, tato chyba mohla být způsobena 

filtrací signálu enkodéru při měření vzorových dat, která vnáší do měření zpoţdění signálu 

a nedokonale odhadnuté parametry motoru. Z grafů na obr. 5.3 je však patrné, ţe 

simulované průběhy uspokojivě kopírují průběhy naměřené. Výsledné parametry estimace 

testovací platformy, jsou uvedeny na konci kapitoly  5.2.2. 

5.2 Odhad parametrů testovací platformy 

5.2.1 Odhad parametrů kola 

Nyní byly estimovány parametry kola testovací platformy. Kolo bylo s motorem 

spojeno řetězem, převodový poměr byl 24:135 0,17k   . Měření vzorových dat pro 

estimaci probíhal shodně jako v případě měření pro odhad parametrů motoru, měřeny však 

byly pouze dva průběhy. Model v programu Simulink byl rozšířen o odhadované 

parametry ( ,kolo kolob J ), na obr. 5.4 označených oranţovou barvou, známé štítkové a 

v předchozím kroku odhadnuté parametry barvou zelenou. 

Jelikoţ byl enkodér připevněn na hřídeli motoru, bylo třeba odvodit vztah pro 

přepočet třecího momentu kola a momentu setrvačnosti kola na momenty redukované na 

motor. Pro třecí moment kola platí: 

 kolo kolo koloM b   (5.6) 

 mot koloM M k   (5.7) 

 kolo mot k    (5.8) 

 mot kolo koloM k b    (5.9) 

 
2

_kolo red mot koloM k b    (5.10) 

 

koloM   třecí moment vyvolaný otáčením kola [ Nm ] 

motM   třecí moment kola působící na motor [ Nm ]   

_kolo redM  třecí moment kola redukovaný na hřídel motoru [ Nm ] 

kolo   úhlová rychlost otáčení kola [ /rad s ] 

mot   úhlová rychlost otáčení hřídele motoru [ /rad s ] 

kolob   koeficient suchého tření kola [ /N s m ] 

k   převodový poměr motor/kolo [1] 
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Výpočet redukovaného momentu setrvačnosti vychází z rovnice pro kinetickou 

energii: 

 2 21 1

2 2
k mot mot kolo koloE J J        (5.11) 

 2 2 21 1

2 2
k mot mot kolo motE J J k         (5.12) 

 2 21
( )

2
k mot mot koloE J J k      (5.13) 

 2

mot kolo redJ J k J    (5.14) 

kE   kinetická energie rotujícího tělesa [ J ] 

motJ   moment setrvačnosti rotoru [ 2kg m ] 

koloJ   moment setrvačnosti kola [ 2kg m ] 

mot   úhlová rychlost otáčení rotoru [ /rad s ] 

kolo   úhlová rychlost otáčení kola [ /rad s ] 

k   převodový poměr motor/kolo  [1] 

 

obr. 5.4: Model pro odhad parametrů kola testovací platformy v programu Simulink 
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Konfigurace Parameter estimation toolboxu byla shodná jako při estimaci 

samotného motoru. Z obr. 5.5 jsou jiţ patrné rozdíly naměřených a simulovaných průběhů 

rychlostí otáčení motoru. Medián absolutních hodnot jejich rozdílů dosahoval 7 rad/s, coţ 

mohlo být způsobeno jiţ ne zcela přesnou identifikací parametrů motoru a také různými 

výrobními nepřesnostmi. 

 

 

obr. 5.5: Srovnání naměřených (červená) a simulovaných (modrá) úhlových rychlostí rotoru při 

estimaci parametrů kola 

5.2.2 Odhad parametrů základny 

V případě estimace parametrů základny bylo při měření vzorových dat třeba 

vozidlo otočit vertikálně, aby měření neovlivňovalo gravitační zrychlení Země. Samotné 

měření probíhalo opět ovládáním motoru, tentokrát však bylo poháněné kolo zablokováno 

pomocí svěrek a desky, otáčela se tedy samotná základna. Postup měření je lépe patrný z 

obr. 5.6. Aby při měření nedošlo k vytrţení napájecích kabelů motoru a kabelů enkodéru, 

bylo nutné základnou otáčet v rozmezí jedné otáčky okolo jeho osy. Toho bylo docíleno 

pouţitím PID regulátoru. Vstupem bylo poţadované natočení motoru (sinusoida) a opět 

byla měřena úhlová rychlost otáčení motoru. Vektory těchto hodnot a vektor času byly 

uloţeny, aby s nimi mohlo být pracováno při estimaci. 
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obr. 5.6: Měření vzorových dat pro estimaci parametrů základny testovací platformy 

 

 

obr. 5.7: Model měření vzorových dat pro estimaci parametrů základny testovací platformy 

 

Model estimace bylo taktéţ nutné rozšířit o PID regulátor (shodný jako při měření 

dat), vstupem byl zmíněný vektor poţadovaného natočení rotoru motoru. Výstupem 

modelu byla úhlová rychlost otáčení hřídele motoru. Odhadovaným parametrem byl 

moment setrvačnosti základny ( )zakladnaJ , označený na obr. 5.8 oranţovou barvou. Podobně 

jako při estimaci parametrů kola bylo nutné přepočítat moment setrvačnosti základny na 

redukovaný moment setrvačnosti na motor.  
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obr. 5.8: Model estimace momentu setrvačnosti základny testovací platformy 

 

Průběhy měřené a simulované úhlové rychlosti motoru při estimaci momentu 

setrvačnosti desky jsou patrné na obr. 5.9. Medián absolutních hodnot rozdílu naměřené a 

simulované úhlové rychlosti rotoru byl roven hodnotě 1.3 rad/s.  

 

obr. 5.9: Srovnání naměřené (červená) a simulované (modrá) úhlové rychlostí rotoru při 

identifikaci momentu setrvačnosti desky 
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Výsledné parametry estimace parametrů testovací platformy: 

 Moment setrvačnosti rotoru:   
4 23.01 10motorJ kg m    

 Koeficient suchého tření uloţení rotoru: 30.988 10 /motorb N s m    

 Mechanická konstanta motoru:  0.178 /mechc Nm A   

 Elektrická konstanta motoru:   10.089 /elc V rad s    

 Moment setrvačnosti kola:   3 215.43 10koloJ kg m    

 Koeficient suchého tření uloţení kola: 23.46 10 /kolob N s m    

 Moment setrvačnosti základny:  20.08zakladnaJ kg m   

5.3 Odhad parametrů finální platformy 

Estimace parametrů finální platformy byla provedena shodným postupem, jako 

estimace parametrů platformy testovací. Pro odhad parametrů motoru byl kvůli podezření 

na moţnou nejednoznačnost řešení estimace parametrů při měření vzorových dat naměřen 

větší počet průběhů napětí, neţ byl počet odhadovaných konstant motoru. Při samotné 

estimaci však nastal opět problém s výkonovou elektronikou (viz. kap. 3.6), popsaný 

v kapitole 5.3.1, bylo tedy nutné navrhnout pro odhad parametrů a pro samotný provoz 

finální platformy výkonovou elektroniku novou. 

Výsledné parametry estimace parametrů finální platformy: 

 Moment setrvačnosti převodovky  
4 21.7 10prevodovkaJ kg m    

 Koeficient suchého tření uloţení rotoru: 35.6 10 /motorb N s m    

 Koeficient suchého tření převodovky 
51.15 10 /prevodovkaB N s m    

 Mechanická konstanta motoru:  0.043 /mechc Nm A   

 Elektrická konstanta motoru:   10.027 /elc V rad s    

 Moment setrvačnosti kola:   20.0434koloJ kg m   

 Koeficient suchého tření uloţení kola: 0.039 /kolob N s m   

 Moment setrvačnosti základny:  20.16zakladnaJ kg m   

5.3.1 Problém s výkonovou elektronikou 

Při měření vzorových dat pro odhad parametrů motoru pro finální platformu nastal 

problém, dobře viditelný na obr. 5.10, pořízeném z osciloskopu. Napájecí napětí bylo 30V, 

střída PWM signálu 0.5 a frekvence PWM signálu 10 kHz. Jeden dílek na ose x odpovídá 

času 20 s , na ose y pak napětí 5V. Poznamenejme, ţe nulové hodnoty obou signálů byly 



Diplomová práce   Bc. Jan Štěpánek 2011 

  

  - 42 - 

nastaveny na shodnou hodnotu. 5V signál znázorňuje PWM signál generovaný kartou 

MF624, 30V signál pak napětí na svorkách motoru. 

 

 

obr. 5.10: Průběh střídy generované kartou MF624 (5V signál) a napětí na motoru (30V signál) 

 

Z obrázku je patrný dlouho trvající pokles napětí na svorkách motoru. Střední 

hodnota napětí na svorkách motoru by při hodnotě střídy 0.5 měla být rovna 15V. Právě 

kvůli pomalému poklesu napětí je však jeho střední hodnota vyšší. Experimentálně bylo 

zjištěno, ţe doba poklesu napětí (doba zavírání tranzistorů) je ovlivněna velikostí 

protékajícího proudu motorem. Důsledkem tohoto jevu nastal problém při samotné 

identifikaci parametrů, kdy v případě téměř perfektní shody jednoho simulovaného a 

naměřeného průběhu se ostatní průběhy výrazně neshodovaly.  

Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout novou výkonovou elektroniku, čímţ se ve 

své diplomové práci zabývá Bc. František Zouhar. 
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6. VÝVOJ A IMPLEMENTACE ŘÍDICÍHO ALGORITMU NA µC DSPIC 

V této kapitole se bude práce zabývat vývojem a implementací řídicího algoritmu 

na µC dsPIC33FJ128MC na základě zvoleného vhodného řízení, kterým se ve své práci 

zabývá Bc. František Zouhar. Bude zde také popsán simulační návrh Complementary 

filteru (kap. 3.3.3) a srovnání výsledků simulace s jeho reálnou aplikací. K vývoji 

algoritmu byl pouţit tzv. Kerhuel toolbox, jímţ se v rešeršní části práce zabývá Bc. Petr 

Horák. Tento toolbox umoţňuje vývoj algoritmů v prostředí Simulink a následnou 

kompilaci kódu v jazyce C přímo pro konkrétní µC dsPIC. 

Samostatná podkapitola se pak bude zabývat vývojem a implementací 

bezpečnostních a kalibračních algoritmů. 

6.1 Přepočet signálů senzorů na měřené veličiny 

6.1.1 Výpočet napětí na A/D převodníku 

Napěťové výstupy jednotlivých senzorů byly po úpravách signálů přivedeny na 

A/D převodníky mikrokontroleru. DSPIC33FJ128MC disponuje 10-ti bitovými 

unipolárními A/D převodníky, coţ v praxi znamená, ţe je měřené napětí rozděleno na 

102 1024  dílků. Zpětný výpočet měřeného napětí byl proveden takto: 

 , 3,3 , 10
2

ref

refn

U
u U V n     (6.1) 

 / 10A D bitU U u   (6.2) 

u   změna napětí na 1 dílek [V ] 

refU   referenční/napájecí napětí µC [V ] 

10bitU   napětí změřené A/D převodníkem v 10ti bitové podobě [1] 

/A DU   napětí vstupující do A/D převodníku [V ] 

n   počet bitů udávající rozlišení A/D převodníku [1] 

6.1.2 Přenos dat z µC do PC 

Jak jiţ bylo uvedeno v kap. 4.6, jedním z poţadavků na elektroniku vozidla byla 

moţnost komunikace µC s PC přes rozhraní UART (sériovou linku). Pro usnadnění práce 

byla při přepočtu data ze senzorů přenášena přes toto rozhraní do PC, kde byla 

zpracovávána v programu Simulink. Komunikace po sériové lince však umoţňuje přenos 

pouze 8mi bitových čísel, tedy čísel v rozmezí 0 – 255. Hodnoty získané A/D převodem 

však nabývají hodnot v rozmezí 0 – 1023, bylo tedy nutné pro komunikaci vyuţít paket, 

jeţ rozloţí dané číslo na několik 8mi bitových a po přenosu do PC jej opět rekonstruuje. 
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S výhodou byla vyuţita paketovací funkce, vytvořená Ing. Vojtěchem 

Lamberským. Tato funkce je schopna naleznout začátek zprávy, a jelikoţ je délka (počet 

bytů) zprávy známá, předpokládá jej v dalším cyklu na stejné pozici. Případné chyby 

přenosu se algoritmus snaţí eliminovat pomocí kontrolního součtu. Funkce také umoţňuje 

přenášet libovolný vektor čísel, je tedy moţné přenášet data ze všech senzorů zároveň, coţ 

se ukázalo býti výhodné jak při přepočítávání signálů senzorů, tak při odlaďování 

některých algoritmů. Samotnou realizací komunikace µC s PC se ve své práci zabývá Bc. 

Petr Horák. 

6.1.3 Vlastní přepočet signálů jednotlivých senzorů 

Nyní bylo moţné v prostředí Simulink převést analogové signály, získané z 

jednotlivých senzorů a přenesené z µC do PC na příslušné, jimi měřené veličiny.  

6.1.3.1 Akcelerometr Pololu MMA7260QT 

Při linearizaci akcelerometru byly stanoveny poţadavky na co nejniţší výpočetní 

náročnost a z důvodu nedostatku A/D převodníků, vyhodnocení velikosti úhlu natočení 

základny pomocí jediné osy akcelerometru. 

Průběh napětí jedné osy akcelerometru si můţeme představit jako pohyb po 

jednotkové kruţnici. Otáčíme-li akcelerometrem v rozmezí { ,0}
2


  a {0, }

2


rad, (na 

akcelerometr působí v měřené ose zrychlení { 1 , 1 }g g  ) dostáváme sinusový průběh 

napětí. 

U vozidla typu Segway uvaţujeme malé úhly náklonu základny, proto pouţijeme 

zjednodušení: 

 sin   (6.3) 

Vozidlo tedy bylo nakloněno do těchto tří poloh ( ,0,
2 2

 
 ) a pro kaţdou z nich 

bylo zaznamenáno příslušné napětí. 

Úhel natočení [rad] Výstupní napětí senzoru [V] 10bitU [1] 

/ 2  0.82 257 

0  1.65 513 

/ 2  2.47 769 

Tab. 6.1: Výstupní napětí senzoru v daných úhlech natočení 
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 Poté byly tyto hodnoty vloţeny do Curve fitting toolbox, kde byly proloţeny 

lineární funkcí s koeficientem korelace 1. 

Výsledný tvar lineární funkce pro výpočet úhlu natočení akcelerometru je: 

 10(0.3515 180.34)

180

bitU 


  
 , kde (6.4) 

   natočení základny [ rad ] 

10bitU   napětí změřené A/D převodníkem v 10ti bitové podobě [1] 

6.1.3.2 Gyroskopický senzor úhlové rychlosti ADXRS150EB 

V kapitole 4.6.1 byl popsán postup úpravy napěťové hladiny analogového výstupu 

gyroskopického senzoru pomocí odporového děliče. Tabulka v datasheetu k senzoru [13] 

uvádí u parametru citlivost senzoru hodnotu 12.5 / /mV s . Při výpočtu měřené úhlové 

rychlosti musela být nejdříve hodnota citlivosti přepočítána pro upravenou napěťovou 

úroveň. Vyjádřením proměnné /A DU  ze vztahu 4.1 dostaneme vztah: 

 2
/

1 2

A D out

R
U U

R R
 


 (6.5) 

Dosazením hodnoty citlivosti namísto proměnné outU  do vztahu 6.5 dostaneme 

novou hodnotu citlivosti 8.088 / /mV s . Vyjádřením proměnné 10bitU  ze vztahu 6.2 

dostáváme vztah pro výpočet hodnoty napětí A/D převodníku v 10ti bitové podobě: 

 /
10

A D
bit

U
U

u



 (6.6) 

Dále dosazením nové hodnoty citlivosti do vztahu 6.6 dostáváme hodnotu citlivosti 

v 10ti bitové podobě 2.5098 dílku / / s . 1 dílek tedy odpovídá úhlové rychlosti 0.3984 / .s  

Nutné je také odečíst hodnotu napětí při nulové rychlosti otáčení, tzv. offset  (změřený při 

kalibraci, viz 6.3.1). Výsledný vztah pro výpočet úhlové rychlosti natočení je tedy: 

 
10 _10( ) 0.3984

180

bit offset bitU U 


  
 , kde (6.7) 

   úhlová rychlost otáčení základny [ /rad s ] 

10bitU   napětí změřené A/D převodníkem v 10ti bitové podobě [1] 

_10offset bitU  výstupní napětí senzoru při nulové rychlosti otáčení [1] 
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6.1.3.3 Gyroskopický senzor Pololu ST LPY510AL 

Výstupní napětí tohoto senzoru nebylo třeba upravovat, postup výpočtu úhlové 

rychlosti zatáčení je tedy jednodušší o výpočet nové citlivosti senzoru. Datasheet [14] 

uvádí hodnotu citlivosti 2.5 / /mV s . Výpočet úhlové rychlosti tedy probíhal podobně 

jako v kapitole 6.1.3.2 dle vztahu 6.6. 1 dílek napětí v 10ti bitové podobě odpovídá úhlové 

rychlosti 1.28 / s . Dostáváme tedy výsledný vztah pro výpočet měřené úhlové rychlosti: 

 
10 _10( ) 1.28

180

bit offset bitU U 


  
 [ /rad s ] (6.8) 

6.1.3.4 Senzor proudu LEM LTS – 15 NP 

Senzor LEM LTS – 15NP pracuje s 5V napájecím i výstupním napětím. Postup při 

výpočtu proudu protékajícího motorem z výstupního napětí senzoru je stejný jako v kap. 

6.1.3.2. Dle datasheetu byla vypočítána citlivost senzoru 41 /mV A . 

 Dosazením do rovnic 6.5 a 6.6 dostáváme citlivost senzoru, 1 dílek napětí v 10ti 

bitové podobě odpovídá proudu 0.12A . Výsledný vztah pro výpočet proudu je tedy: 

 
10 _10( ) 0.12bit offset biti U U    (6.9) 

i   proud protékající motorem [ A ] 

6.2 Implementace řízení na µC dsPIC 

V této kapitole se bude práce věnovat simulaci funkce Complementary filteru pro 

určení náklonu základny a následnému porovnání s jeho reálnou aplikací na vozidle. Dále 

pak implementací řízení, simulačně navrţeného Bc. Františkem Zouharem, rozšířeného o 

moţnost zatáčení vozidla. 

6.2.1 Ověření vlivu zrychlení vozidla na úhel měřený akcelerometrem 

Jak jiţ bylo zmíněno v kap. 3.3.3, zrychlení vozidla při jízdě vpřed ovlivňuje 

měření úhlu natočení základny. Míra chyby měření bude zkoumána v této kapitole. 

Průběhy vyobrazené na obr. 6.1 byly získány simulací jízdy pomocí modelu 

vozidla, vytvořeného v programu Matlab – Simmechanics Bc. Františkem Zouharem. 

Zákmity dopředného zrychlení jsou způsobeny nevhodně naladěným řízením, jeţ bylo 

v době řešení problému jediným na testovací platformě fyzicky ověřeným řízením. 

Z obr. 6.1 je jasně patrná závislost dopředného zrychlení na náklonu základny, coţ 

vychází z principu stabilizace vozidla. 
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obr. 6.1: Simulované průběhy zrychlení a náklonu základny 

 

Zanedbáme – li zákmity ve zrychlení, můţeme stanovit maximální zrychlení 

vozidla cca 22 /m s , coţ je důleţité při simulaci akcelerometru. 

Můţeme také stanovit závislost dopředného zrychlení na náklonu základny vozidla. 

Maximální amplituda natočení desky je 0.7 rad, maximální zrychlení segweye 22 /m s , 

závislost vypočítáme jako podíl těchto hodnot, tedy 2.8571.  

Model akcelerometru byl navrţen na základě obr. 6.2 a z něj odvozených vztahů 

6.10 a 6.11. 

 

 

obr. 6.2: Rozložení gravitačního zrychlení do os akcelerometru při náklonu základny 
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 cos sinx x xA a G a G        (6.10) 

 sin cosy y yA a G a G        (6.11) 

 

obr. 6.3: Model akcelerometru vytvořený v programu Simulink 

 

 

obr. 6.4: Porovnání skutečného a z akcelerometru získaného natočení 

 

Na obr. 6.4 je vyobrazeno porovnání skutečného a z akcelerometru získaného 

natočení základny s amplitudou 0.7 rad. Pro snadnější porovnatelnost průběhů bylo 

natočení získané z akcelerometru násobeno konstantou 0.0886. V průbězích je patrný 

mírný rozdíl, způsobený právě dopředným zrychlením vozidla, je však vzhledem ke své 

velikosti zanedbatelná. 
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obr. 6.5: Porovnání průběhů skutečného a z akcelerometru zjištěného natočení s amplitudou 0.1 

rad při zachování konstanty 0.0886 

 

Na obr. 6.5 je patrné, ţe při změně amplitudy náklonu a zachování konstanty 

0.0886 se vliv dopředného zrychlení na měřený náklon projeví více. Maximální rozdíl 

amplitud je roven úhlu 2°, coţ je hodnota relativně nízká, tedy zanedbatelná. 

Lze tedy prohlásit, ţe úhel náklonu základny vozidla lze měřit pouze 

akcelerometrem, jak jiţ však bylo uvedeno v kap. 3.3.1, akcelerometr je náchylný na šum a 

drobné zákmity, které jsou do řízení vnášeny např. jízdou po nerovném terénu. 

 

obr. 6.6: Rozdíly skutečného a z akcelerometru získaného natočení pro amplitudy 0.7 a 0.1 rad 
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6.2.2 Zjištění velikosti šumu senzorů pro účely jejich modelování 

Aby se modely senzorů co nejvíce blíţily realitě, bylo nutné superponovat 

k průběhům veličin šum o určité amplitudě, zjištěné naměřením a zkoumáním reálného 

vzoru dat. 

V případě akcelerometru byla amplituda šumu stanovena 0.101 ,rad   u 

gyroskopického senzoru způsoboval šum odchylky 0.02 / .rad s   

 

obr. 6.7: Model senzorů, včetně šumů a přičítání offsetu gyroskopického senzoru, způsobující drift 

úhlové rychlosti otáčení 

6.2.3 Tvorba modelu Complementary filteru v programu Simulink 

Jak jiţ bylo v kap. 6.2.1 uvedeno, z důvodu zákmitů měřených akcelerometrem (při 

jízdě po nerovném terénu) není moţné náklon vozidla měřit pouze pomocí akcelerometru. 

Senzoriku je tedy nutné doplnit o gyroskopický senzor úhlové rychlosti a náklon základny 

vozidla vypočítat. K výpočtu v případě našeho vozidla slouţil jiţ v kap. 3.3.3 zmíněný 

Complementary filter. Tým studentů, který Complementary filter navrhl, ve zprávě 

o výrobě vozidla [5] udává rovnici výpočtu úhlu natočení základny: 

 (1 ) ( )gyro accacc dt acc          ,kde (6.12) 
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  vypočítaný úhel natočení základny [°] 

acc  úhel natočení základny získaný z akcelerometru [°] 

gyro  úhlová rychlost otáčení základny získaná z gyroskopického senzoru  

[ / s ] 

acc  konstanta udávající poměr vlivu senzorů [1] 

dt  délka kroku výpočtu [ s ] 

 

obr. 6.8: Model Complementary filteru vytvořený v programu Simulink 

 

Z rovnice 6.12 je patrné, ţe výpočet úhlu natočení základny je iterační proces, ve 

kterém vystupuje konstanta acc . Hodnotu konstanty acc je třeba určit vţdy individuálně, 

jelikoţ je závislá např. na vzorkovací frekvenci výpočtu. Ve zprávě je uveden postup 

výpočtu této konstanty, protoţe jsme jiţ však měli k dispozici modely senzorů, byl navrţen 

algoritmus, který postupně měnil hodnotu konstanty acc  a na základě vypočítané 

kvadratické odchylky skutečného a vypočteného signálu zvolil vhodnou velikost této 

konstanty. Podotkněme, ţe velikost algoritmem navrţené a vypočítané konstanty acc dle 

postupu uvedeného v [5] se shodovala. 

Experimentálně bylo zjištěno, ţe odchylka skutečného a vypočítaného úhlu 

natočení základny je závislá na velikosti driftu gyroskopického senzoru a na velikosti šumů 

obou senzorů. Odchylka se pohybuje v řádu několika stupňů, coţ je moţné tolerovat. Její 

zmenšení lze dosáhnout kalibrací senzorů (co nejpřesnějším změřením offsetu 

gyroskopického senzoru). 

Na obr. 6.9 a obr. 6.11 jsou zobrazeny kvadratické odchylky měřeného úhlu od 

skutečného v závislosti na konstantě acc nejprve bez uvaţování šumu a poté se šumem. 

Z obrázků je patrné, ţe pokud v simulaci neuvaţujeme šum (tedy akcelerometr měří úhel 

bezchybně), gyroskopický senzor by nebylo třeba pouţívat. Pokud šum uvaţujeme, 

můţeme na obr. 6.11 pozorovat rostoucí kvadratickou odchylku měřeného a skutečného 

úhlu náklonu od určité mezní hodnoty konstanty acc . 
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obr. 6.9: Vliv konstanty acc na kvadratickou odchylku skutečného a měřeného úhlu natočení, šum 

neuvažujeme 

 

 

obr. 6.10: Průběhy skutečného a vypočítaného úhlu náklonu pro nejvhodnější acc, šum 

neuvažujeme 

 

obr. 6.11: Vliv konstanty acc na kvadratickou odchylku skutečného a měřeného úhlu natočení při 

uvažování šumu senzorů 
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obr. 6.12: Průběhy skutečného a vypočítaného úhlu náklonu pro nejvhodnější acc při uvažování 

šumu senzorů 

 

Z grafu na obr. 6.11 je patrné, ţe nejniţší kvadratické odchylky bylo dosaţeno při 

nastavení konstanty 0.02acc  , z čehoţ plyne, ţe vliv akcelerometru je pro výpočet úhlu 

nepatrný, slouţí však pro eliminaci driftu gyroskopického senzoru. Podotkněme, ţe při 

výpočtu konstanty byla nastavena délka časového kroku výpočtu na 0.01s, coţ je 

předpokládaná vzorkovací perioda samotného výpočtu řízení na µC.  Výhodou tohoto 

filtru je z hlediska implementace na µC jeho nízká náročnost na výpočetní výkon, jelikoţ 

pracuje pouze se základními matematickými operacemi a také nízká citlivost na zákmity, 

způsobené jízdou po nerovném terénu. 

6.2.4 Tvorba řídicího algoritmu v prostředí Simulink pomocí Kerhuel toolbox 

Bc. František Zouhar se ve své práci zabývá volbou vhodného řídicího algoritmu 

pro stabilizaci vozidla. V této kapitole bude uveden postup implementace tohoto řízení a 

Complementary filteru na µC dsPIC. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, ke tvorbě algoritmu řízení byl vyuţit Kerhuel toolbox, tedy 

nástavba programu Simulink, umoţňující návrh blokového schématu algoritmu v prostředí 

Simulink a následnou kompilaci kódu přímo pro daný µC dsPIC. 

Procesor dsPIC33FJ128MC disponuje funkcí mapování pinů, coţ umoţňuje do jisté 

míry určitou volnost při připojování dalších zařízení. V prostředí Kerhuel toolbox je potom 

třeba správně nastavit v bloku Pin Mapping především piny, na kterých bude hardwarově 

generován PWM signál a piny pro komunikaci s PC, či jiným zařízením přes rozhraní 

UART. Důleţité je také nastavení typu procesoru v bloku Master a nastavení frekvence 

oscilátoru, v našem případě 20MHz. 

Pro čtení hodnot měřených A/D převodníkem je vyuţit blok ADC Input, v němţ 

jsou všechny důleţité parametry defaultně nastaveny, je třeba nastavit pouze kanály 

převodníku, které chceme číst. Výstupem z bloku je 10ti bitová hodnota napětí na 

převodníku. 
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Dalším krokem je 10ti bitovou hodnotu napětí přepočítat zpět na měřené veličiny, 

odvození jednotlivých výpočtů je uvedeno v kap. 6.1.3.  

Simulačně navrţený Complementary filter, zpracovávající hodnoty naměřené 

akcelerometrem a gyroskopickým senzorem na úhel natočení základny, byl jiţ při návrhu 

koncipován pro implementaci na mikrokontroler. Nebylo jej tedy třeba nijak upravovat. 

 

obr. 6.13: Schéma zpracování signálů senzorů a jejich vstup do Complenetary filteru 

 

Ve svojí diplomové práci Bc. František Zouhar dospěl k závěru, ţe nejvhodnějším 

řízením stabilizace vozidla je diskrétní PID regulátor a konstanty zesílení jeho sloţek 

simulačně navrhnul na základě matematického modelu vozidla a jeho estimovaných 

neznámých parametrů (viz kap. 5). Vstupem do regulátoru je náklon základny vypočítaný 

Complementary filtrem. Sloţky regulátoru jsou: 

 

6.4406

57.7578

0.0187

P

I

D







 

Poznamenejme, ţe uvedené konstanty zesílení jednotlivých sloţek regulátoru byly 

vypočítány pro testovací platformu. Výstupem regulátoru je střída PWM signálu, 

ovládající oba motory. 

 

 

obr. 6.14: Model PID regulátoru pro stabilizaci testovací platformy 
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Samozřejmým poţadavkem na vozidlo je moţnost zatáčení. Pokyn řidiče k zatočení 

vozidla je zpracován pomocí potenciometru (na testovací platformě otáčením hřídele 

potenciometru na řídítkách, na finální platformě náklonem řídítek) na napěťový signál, 

taktéţ vyhodnocený A/D převodníkem. První verze algoritmu zatáčení probíhala bez 

zpětné vazby, tedy od signálu z potenciometru byl odečten offset a poté byl vynásoben 

vhodnou konstantou, aby bylo zatáčení komfortní.  

Ukázalo se však, ţe při běţné jízdě se především u testovací platformy projevovaly 

různé změny tření na obou kolech, způsobené vymezováním různých vůlí konstrukce, coţ 

mělo za následek relativně obtíţné udrţení rovného směru jízdy. Proto tedy byl vyuţit 

gyroskopický senzor (viz kap. 6.1.3.3), měřící úhlovou rychlost otáčení vozidla okolo 

svislé osy. Signál potenciometru byl zpracován tak, aby udával poţadovanou úhlovou 

rychlost zatáčení vozidla, od nějţ byla odečtena skutečná úhlová rychlost zatáčení, 

změřená gyroskopickým senzorem. Algoritmus řízení byl poté doplněn P regulátorem 

(odladěným s ohledem na komfort jízdy), jehoţ výstupem byla střída. Ta byla přičítána, 

resp. odečítána od střídy obou motorů. 

 

obr. 6.15: Subsystém H-Bridge controller, generující signály pro výkonové elektroniky 

 

Na obr. 6.15 je zobrazený subsystém H-Bridge controller, vyznačený na obr. 6.16 

zelenou barvou. Vstupem do tohoto subsystému je střída, vypočítána PID regulátorem a 

střída vypočítaná P regulátorem zatáčení. Z obrázku je patné, ţe na jednom motoru jsou 

střídy odečítány, na druhém sčítány, coţ je princip funkce algoritmu zatáčení. 

Ţlutě jsou na obr. 6.15 zvýrazněny digitální výstupy, ovládající na výkonové 

elektronice směry otáčení motorů. 
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Světle zelenou barvou je poté označen blok OC(HW), coţ je blok umoţňující 

hardwarové generování PWM signálu. V nastavení je potřeba zvolit nosnou frekvenci 

PWM signálu a výstupní kanály, jeţ byly mapovány na příslušné piny procesoru. 

Posledním důleţitým úkonem je násobení střídy konstantou maxOC . Velikost této 

konstanty je vypočítána na základě nastavení bloku OC(HW) automaticky Kerhuel 

toolboxem při kompilaci kódu.  

 

obr. 6.16: Model řídicího algoritmu vozidla vytvořený v programu Simulink 

 

Nakonec byla v nastavení simulace definována délka výpočetního kroku (0.01s) a 

byl vygenerován kód v jazyce C. Následně pomocí C30 compileru zkompilován do 

hexadecimálního souboru s příponou hex, jeţ mohl být pomocí programu MPLAB IDE 

v8.63 nahrán do mikrokontroleru. 

Osciloskopem bylo poté změřeno napětí na pinu Busy flag mikrokontroleru, 

definujícím vytíţení procesoru. Na obrazovce osciloskopu je moţné pozorovat PWM 

pulzy, jejichţ střída po vynásobení hodnotou 100 definuje procentuální vytíţení procesoru. 

Vytíţení procesoru bylo maximálně 15%. Výkonová rezerva pro bezpečnostní algoritmy 

tedy byla více neţ dostatečná. 
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6.3 Vývoj bezpečnostních algoritmů a algoritmu kalibrace 

Potřeba jak bezpečnostních, tak kalibračních algoritmů jiţ byla zdůvodněna. V této 

kapitole se bude práce zabývat jejich návrhem. 

Pro návrh obou algoritmu je výhodné pouţití nástavby programu Simulink – 

Stateflow. Výhodou Stateflow je moţnost generování dobře optimalizovaného kódu 

v jazyce C. Pro účely návrhu a ladění byly algoritmy vytvořeny simulačně. 

6.3.1 Algoritmus kalibrace 

Při návrhu tohoto algoritmu vycházíme z předpokladu, ţe je vozidlo vypnuté a 

v klidu. Po zapnutí napájení se spustí kalibrace senzorů, jeţ spočívá v měření a ukládání 

výstupních napětí jednotlivých periferií po předem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby 

se z vektorů hodnot vypočítá medián a výsledek se uloţí jako offset jednotlivých senzorů. 

Tuto část kalibrace řeší embedded function Median computation, označená na obr. 6.17 

ţlutou barvou, do níţ data vstupují z červeného bloku. Vypočítaný medián kaţdého 

senzoru se uloţí do paměti v bloku Memory write.  

V oranţovém bloku  Memory read se tyto hodnoty z paměti načtou a vstupují do 

bloku Stateflow Chart (stavový automat). Stateflow porovná naměřené hodnoty a pokud se 

nachází v předem nastaveném rozmezí, kalibrace je úspěšná a spustí se reţim jízdy. 

V případě, ţe se některá z hodnot v daném rozmezí nenachází, spustí se celá kalibrace 

znovu. Tímto se zamezí chybné kalibraci v případě, ţe se během měření dat vozidlo pohne. 

 

obr. 6.17: Model kalibrace 
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obr. 6.18: Stateflow chart kalibračního algoritmu (pro simulační návrh jsou rozmezí hodnot pro 

všechny senzory stejné) 

 

Algoritmus nezahrnuje kalibraci akcelerometru. Důvodem je fakt, ţe základna 

vozidla by musela při kalibraci být rovnoběţně se zemským povrchem, coţ je v praxi těţko 

dosaţitelné. Bc. František Zouhar se ve své práci zabývá vývojem algoritmu, který v 

případě, kdy na vozidle nestojí člověk, iterační cestou nakloní vozidlo tak, aby bylo ve své 

rovnováţné poloze. Rozpoznání stojícího člověka na vozidle probíhá pomocí mikrospínačů 

umístěných na základní desce vozidla. Přepínání řízení pro balancování bez člověka a pro 

jízdu je realizováno funkcí button, zobrazené na obr. 6.21. 

6.3.2 Bezpečnostní algoritmy 

Prvním z bezpečnostních algoritmů je jiţ v kap. 3.5 zmíněný algoritmus omezení 

rychlosti jízdy vpřed. Na obr. 6.19 je zobrazen model algoritmu vytvořený v programu 

Simulink. Vstupem do algoritmu je vypočítaný aritmetický průměr střídy, ovládající oba 

motory vozidla, výstupem pak poţadovaný úhel natočení vstupující do PID regulátoru 

stabilizace vozidla. Podmínkou přepnutí vstupu bloku Switch3 je zvolená mezní velikost 

střídy. Tento parametr ovlivňuje maximální dosaţitelnou rychlost vozidla a je třeba jej 

volit obezřetně tak, aby v případě zásahu tohoto algoritmu měly motory dostatečný 

moment pro omezení rychlosti. Experimentálně byla zvolena mezní hodnota střídy pro 

zásah algoritmu 0.5s  . Konstanty vstupující do bloku Switch3 byly zvoleny taktéţ 

experimentálně s ohledem na komfort jízdy při zásahu algoritmu.  

V bloku Discrete-Time Integrator2 je nastavena saturace výstupních hodnot 

v rozmezí 0,10  . Tyto hodnoty definují velikost poţadovaného úhlu záklonu základny 

ve stupních při zásahu algoritmu. V případě zásahu algoritmu se tento úhel pomalu zvyšuje 

a brzdění vozidla je plynulé. 

V dolní části obrázku je zobrazen pojistný algoritmus, zasahující při dalším 

překračování mezní střídy motorů, tedy tehdy, chce – li řidič vozidla i nadále zrychlovat. 
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Při jeho zásahu se do řízení vnesou rychlé pulzní změny poţadovaného úhlu natočení 

základny. Tím je výrazně sníţen komfort jízdy a řidič by měl podvědomě začít brzdit. 

 

obr. 6.19: Algoritmus omezení rychlosti jízdy 

 

Algoritmus byl nyní implementován na reálné vozidlo. V horní části obr. 6.20 je 

moţné sledovat postupný nárůst poţadovaného úhlu náklonu směrem vzad, v dolní části 

pak algoritmem vyvolané brzdění vozidla. Zákmity signálu okolo nulové rychlosti jsou 

způsobeny velmi malým rozlišením enkodéru. Signál se proto bez zanesení nepřípustně 

velkého zpoţdění nepodařilo vyfiltrovat. 

 

obr. 6.20: Zásah algoritmu omezení jízdy a brzdění vozdidla 
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obr. 6.21: Stateflow chart ostatních algoritmů bezpečnosti (simulační návrh) 

  

Na obr. 6.21 je vyobrazen Stateflow chart dalších bezpečnostních algoritmů. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe jsou motory pro finální platformu vybaveny enkodéry, je 

moţné vypočítat úhlovou rychlost zatáčení vozidla nejen z údajů z gyroskopického 

senzoru, ale také právě z enkodérů (dle rovnice 6.13).  

 1 2kolo k kolo k
z

m m

r r

r r

 


 
  , kde (6.13) 

z   úhlová rychlost otáčení vozidla okolo svislé osy [ /rad s ] 

1, 2kolo kolo  úhlové rychlosti otáčení kol vozidla [ /rad s ] 

kr   poloměr kol vozidla [ m ] 

mr   vzdálenost kol vozidla [ m ] 

 

Bezpečnostní algoritmus porovnává obě úhlové rychlosti, a pokud se liší o předem 

danou hodnotu (v simulačním návrhu 0.5 rad/s), vyhodnotí toto jako chybový stav. Jelikoţ 

v tuto chvíli nezná skutečnou úhlovou rychlost zatáčení vozidla, nastavením proměnné out 

na hodnotu 1 přepne zatáčení na druhý P regulátor, tentokrát odladěný pro činnost bez 

zpětné vazby. 
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Při aplikaci algoritmu opět nastal problém s nízkým rozlišením enkodérů. Kvůli 

filtraci je v horní části obr. 6.22 znatelné zpoţdění vypočítané úhlové rychlosti zatáčení, 

oproti této rychlosti změřené gyroskopickým senzorem, coţ do rozdílu těchto hodnot vnáší 

chybu aţ 1 rad/s. V čase t = 5s došlo k chybovému stavu, způsobenému vytrţením kabelu 

napájení gyroskopického senzoru. Je patrné, ţe maximum chyby rozdílu měřených hodnot 

při odpojení senzoru je několikanásobně vyšší, při nastavení maximální přípustné chyby 2 

rad/s tedy algoritmus pracuje spolehlivě. V dolní části obrázku pak vidíme akční zásah 

algoritmu.   

 

 

obr. 6.22: Úhlová rychlost zatáčení vozidla a akční zásah bezpečnostního algoritmu 

 

Dalším algoritmem je monitorování stavu baterie. Jelikoţ není moţné vozidlo 

vypnout při poklesu jejich napětí pod kritickou mez, algoritmus přivedením hodnoty 1 na 

proměnnou battery_status zanese pulzní změny poţadovaného úhlu natočení základny a 

tím, podobně jako u algoritmu omezení rychlosti jízdy, výrazně sníţí komfort jízdy, čímţ 

donutí řidiče jízdu ukončit a nabít baterie. 

Poslední z bezpečnostních algoritmů angle_check zasáhne v případě, ţe se vozidlo 

nakloní více, neţ o stanovený úhel (v simulaci 45°). V případě náklonu o tento úhel 

vozidlo zadrhává o podloţku drţáky baterií a není tedy schopné stabilizace, proto 

přivedením hodnoty 1 na proměnnou drive algoritmus nastaví střídu 0s   na obě 

výkonové elektroniky, aby se zabránilo poškození vozidla, či jeho nárazu do překáţky. 
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7. ZÁVĚR 

Tato práce je součástí projektu HUMMeR. Ten se zabývá studiem principu činnosti 

elektrických nestabilních dvoukolých vozidel, fungujících na principu inverzního kyvadla, 

a výrobou takového vozidla, umoţňujícího přepravu jedné osoby.  

Jelikoţ v prvních fázích práce nebyly známé poţadavky na senzoriku, výkon 

motorů, ani elektroniku, byla navrţena a vyrobena nejdříve testovací platforma 

z dřevotřísky a na základě získaných poznatků teprve finální duralová platforma. 

První část rešeršní studie práce je věnována popisu originálního vozidla, 

vyráběného firmou Segway Inc. a vozidla, jeţ navrhl a vyrobil tým studentů několika 

univerzit. Tento tým je autorem důmyslného algoritmu (Complementary filter), jenţ 

umoţňuje vypočítat úhel náklonu základny, coţ je jedním z hlavních problémů celého 

projektu. V dalších částech rešerše se pak práce zabývá výběrem vhodných senzorů, 

studiem jejich činnosti, výhodami a nevýhodami pro pouţití na vozidle a v neposlední řadě 

stanovením bezpečnostních poţadavků na vyráběné vozidlo. 

Jedním z cílů týmové práce byl simulační návrh vhodného řízení. K tomu je 

zapotřebí znát veškeré parametry vozidla, k čemuţ byl vyuţit program Matlab – Simulink 

a jeho nástavba Parameter Estimation Toolbox. K měření dat byla vyuţita multifunkční 

měřící I/O karta Humusoft MF624. Při odhadování parametrů obou platforem však činila 

problémy zvolená výkonová elektronika, model estimace musel tedy být upraven, aby 

nesprávné chování elektroniky simuloval. 

Další kapitola práce se věnuje implementaci navrţeného řízení na µC dsPIC. 

Nejdříve je zde popsán postup získání senzory měřených veličin z jejich výstupních 

signálů, dále pak simulační ověření nutnosti vyuţití gyroskopického senzoru k určení 

náklonu vozidla a implementaci Complementary filteru, jehoţ odladění probíhalo taktéţ 

simulační cestou. 

Závěr práce je věnován kalibračním a bezpečnostním algoritmům. Nutnost pouţití 

bezpečnostních algoritmů vychází z poţadavků na bezpečnost, popsaných v rešeršní části 

práce. Jedním z hlavních prvků bezpečnosti je algoritmus omezení maximální rychlosti 

vozidla, zabraňující při jízdě dosaţení maximálních otáček motoru a tím způsobené 

nemoţnosti stabilizace. Další bezpečnostní algoritmy jsou implementovány, aby se 

předešlo poškození akumulátorů jejich vybíjením pod kritickou mez a také k detekci 

případných chyb funkce některých senzorů. 

Kalibrace je prováděna vţdy při spuštění vozidla.  Několik vteřin se načítají data 

kalibrovaných senzorů, ukládají se jako vektory a po skončení měření je vypočítán medián 

kaţdého z nich. Následně algoritmus zjišťuje, zda se tyto hodnoty nachází uvnitř předem 

zvoleného intervalu. Pokud ano, spustí se reţim jízdy, v případě neúspěchu je kalibrace 

restartována. 
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Z časových důvodů jiţ nebylo moţné řídítka vozidla osadit displejem, zobrazujícím 

aktuální rychlost vozidla, či stav nabití akumulátorů, zpříjemňujícím uţívání vozidla jako 

dopravního prostředku. Toto jiţ však byly cíle stanovené nad rámec zadání této práce. 

Hlavním přínosem diplomové práce je pochopení principu činnosti dynamické 

stabilizace těchto vozidel, tedy oblasti, která nepatří mezi běţné znalosti široké veřejnosti. 
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10. PŘÍLOHY 

 

 

obr. 10.1: Testovací platforma vozidla 
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obr. 10.2: Finální platforma vozidla 


