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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre 
nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom 
vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru gravitačného zrýchlenia. 
Výber algoritmu je uskutočnený po popísaní jednotlivých porúch ovplyvňujúcich 
meranie a na základe štatistických kvantifikátorov spočítaných pre jednotlivé algoritmy. 

Abstract 

This bachelor thesis describes design of power and control electronics for unstable robot 
with spherical base, design of sensors and choice of correct algorithm for estimating tilt 
angle referenced to earth’s gravity vector. The algorithm was chosen after considering 
various errors affecting the measurement and calculating statistical quantifiers. 
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Ballbot, Výkonová elektronika, Riadiaca elektronika, Komplementárny filter, 
Mahonyho filter, Kalmanov filter, IMU, MEMS gyroskop 

Keywords 

Ballbot, Power electronics, Control electronics, Complementary filter, Mahony filter, 
Kalman filter, IMU, MEMS gyroscope 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citácia 
RAJCHL, M. Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou 
základnou. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. XY s. 
Vedoucí bakalářské práce Ing. Tomáš Spáčil. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 
Ja, Matej Rajchl, čestne prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému „Návrh 

elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou“ vypracoval 
samostatne s použitím odbornej literatúry a prameňov uvedených v tejto práci. 

 

V Brne, 25.5.2018       ......................... 

        Matej Rajchl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 
Ďakujem Tomášovi Spáčilovi, Filipovi Špilovi a týmu z mechlabu, za cenné 

poznámky a pripomienky po dobu vypracovávania tejto bakalárskej práce. Taktiež by 
som chcel poďakovať svojej partnerke a rodine za podporu pri štúdiu, ako aj pri písaní 
záverečnej práce. 

          Matej Rajchl



    8 
 

Obsah 
1 Úvod ..........................................................................................................................9 

2 Teoretický úvod do problematiky ............................................................................. 10 

2.1 Spôsoby riadenia DC motoru ............................................................................. 10 

2.1.1 Riadenie pomocou operačného zosilňovača ................................................. 11 

2.2 Metódy zisťovania uhlu natočenia voči vektoru gravitačného zrýchlenia ........... 11 

2.2.1 Gyroskop .................................................................................................... 12 

2.2.2 Akcelerometer............................................................................................. 13 

2.2.3 Fúzne algoritmy .......................................................................................... 14 

3 Riešenie a výsledky .................................................................................................. 18 

3.1 Návrh elektroniky .............................................................................................. 18 

3.1.1 Výkonová elektronika ................................................................................. 19 

3.1.2 Riadiaca elektronika .................................................................................... 23 

3.2 Porovnanie metód zisťovania uhlu natočenia ..................................................... 24 

3.2.1 Použitie gyra a akcelerometru ..................................................................... 25 

3.2.2 Komplementárny filter ................................................................................ 30 

3.2.3 Magdwick-Mahony filter ............................................................................ 33 

3.2.4 Zjednodušený kalmanov filter ..................................................................... 34 

3.2.5 Citlivosť gyroskopu na lineárne zrýchlenie ................................................. 35 

3.2.6 Zhrnutie výsledkov ..................................................................................... 38 

3.3 Implementácia algoritmu ................................................................................... 39 

3.3.1 Estimácia uhlu ............................................................................................ 39 

3.3.2 Riadenie motorov ........................................................................................ 40 

4 Záver ........................................................................................................................ 42 

5 Referencie ................................................................................................................ 43 

6 Zoznam použitých skratiek a symbolov .................................................................... 44 

7 Zoznam elektronických príloh .................................................................................. 45 

 

 



    9 
 

1 Úvod 
 

Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť nestabilného robota, ktorý bude balancovať na 
sférickej základni. Takýto typ robota sa volá ballbot. Problematika nestabilných robotov 
býva často spracovaná v inžinierskej praxi. Nestabilné vozítka typu Segway sú 
najbežnejším príkladom. Avšak kvôli tomu, že ballbot má viac stupňov voľnosti, 
udržanie takéhoto systému v rovnováhe je o dosť náročnejšie. Pre kvalitu metód 
riadenia je podstatné, aby odhadovaný uhol natočenia bol čo najpresnejší. Jedným 
z hlavných cieľov tejto práce je práve preskúmanie možností známych algoritmov pre 
určovanie uhlu natočenia a následný návrh senzoriky, výkonovej a riadiacej elektroniky, 
aby bolo možné dosiahnuť dobrých výsledkov regulácie. 

Návrh celého projektu bol rozdelený do dvoch bakalárskych prác, s presným 
rozdelením činností medzi členov týmu. Plnenie cieľov prebiehalo paralelne, keďže sa 
veľmi často dopĺňali. V rámci týmu bola práca na projekte rozdelená následovne: 

Matej Rajchl 

 Návrh senzoriky, výkonovej a riadiacej elektroniky 
 Porovnanie metód na zisťovanie uhlu natočenia a implementácia tej najlepšej do 

riadiaceho algoritmu 

Filip Špila 

 Zostavenie dynamického modelu a výber vhodných motorov 
 Návrh a výroba konštrukcie robota 
 Zostavenie riadiaceho algoritmu a jeho následná implementácia do 

mikrokontroléru PIC 

Vzhľadom k tomuto rozdeleniu činností, sú v rámci tejto práce uvedené kapitoly 
popisujúce teóriu a praktický návrh elektroniky, ako aj kapitoly popisujúce metódy 
spracovania signálu a implementáciu algoritmov na namerané dáta. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 
 

2.1 Spôsoby riadenia DC motoru 
 

Existuje množstvo rôznych spôsobov pre riadenie malých DC motorov. Okrem 
toho existuje veľké porfólio produktov, ktoré ponúkajú hotové riešenia. V rámci tejto 
práce sa zamerieme na dva a to spínanú a lineárnu variantu. 

Pre riadenie motoru spínane sa používa pulzná šírková modulácia (z angl. Pulse 
width modulation). Princípom tejto metódy je spínanie motoru obdĺžnikovým signálom, 
s variabilnou dĺžkou pulzu, ktorej sa dosahuje rozdielnou dĺžkou zapnutia ton.  

 

Obrázok 1 Priebeh napätia a prúdu na motore 

Pre popis šírky pulzu sa používa bezrozmerná veličina nazývaná strieda s, ktorá 
je definovaná ako: 

 𝑠 =
𝑡

𝑇
 (1) 

 

Pri použití na riadenie motora sa tento signál privedie na jeho svroky. Vinutie 
motora sa bude vďaka indukčnosti a odporu správať ako RL filter prvého rádu. Kvôli 
tomu bude prúd zvlnený a bude kmitať okolo určitej strednej hodnoty. Táto stredná 
hodnota prúdu v ustálenom stave bude závislá od záťaže na hriadeli. Zvlnenie bude 
závisieť od striedy, použitej nosnej frekvencie, indukčnosti a odporu vynutia. To 
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znamená, že odladením hodnoty nosnej frekvencie sa dá dosiahnuť relatívne hladkého 
priebehu prúdu a teda aj momentu dodávaného motorom do sústavy. 

Hlavnou výhodou tejto metódy je vysoká účinnosť a s ohľadom na správu 
napájania relatívna jednoduchosť. PWM meniče vyžadujú len jednu napäťovú úroveň, 
majú malé rozmery, sú dostupné s viacerými vstavanými ochranami a sú použiteľné pre 
veľkú škálu motorov. 

Pre dosiahnutie pohodlného spínania v oboch smeroch vo všetkých štyroch 
kvadrantoch operácie, sa používa zapojenie tranzistorov (obvykle unipolárnych) 
nazývané H-bridge. Toto zapojenie umožnuje otáčať motorom v oboch smeroch, 
brzdenie aj rekuperáciu.  Dôležité je, že pre oba smery prúdu nám stačí jedna napäťová 
úroveň, čo je výhodné, lebo nepotrebujeme zdroje kladného aj záporného napätia. 
Taktiež pre oba smery prúdu postačuje jediný bočník čo nám poslúži, ak potrebujeme 
veďieť veľkosť prúdu v oboch smeroch no nemáme diferenciálny zosilovač.  

 

2.1.1 Riadenie pomocou operačného zosilňovača 
 

Pre riadenie motoru sa dá použit tiež výkonový operačný zosilňovač. Jedná sa 
o lineárny spôsob riadenia. Z toho vyplývajú jasné výhody, a to, že napätie má okamžitú 
odozvu a dodávaný prúd nie je zvlený (hladký moment). Obvod taktiež neobsahuje 
žiadny spínaný člen, čize aj spracovanie signálu z merania prúdu je jednouchšie. 
Užitočná je tiež možnosť zostrojenia analógovej spätnej väzby, pre regulátor prúdu, 
ktorý bude veľmi rýchly a precízny, čo umožňuje priamu reguláciu momentu.  

Nevýhodou tejto metódy je, že sa časť energie v operačnom zosilovači premení 
na teplo. To nastáva z toho dôvodu, že tranzistory v OZ pracujú v lineárnom režime. 
Množstvo tepla disipovaného tranzistormi v linéarnom režime je rádovo väčšie ako 
v spínacom režime. Preto sa tento spôsob nepoužíva pri aplikáciách, kde je dôležitá 
spotreba a/alebo účinnosť. 

 

2.2 Metódy zisťovania uhlu natočenia voči vektoru 
gravitačného zrýchlenia 
 

V priebehu posledných desiatok rokov sa začala rozvíjať technológia MEMS 
(Micro Electro-Mechanical Systems). To viedlo k vynájdeniu MEMS gyroskopov 
a akcelerometrov a s tým vzniklo veľké množstvo algoritmov na zisťovanie orientácie 
v priestore.  

Na vyjadrenie tejto orientácie sa dá využiť dvoch druhou zápisov. Jeden 
pomocou Eulerových uhlov a druhý pomocou kvaterniónu. V tejto práci budeme 
zisťovať orientáciu pomocou Eulerových uhlov a to voči vektoru gravitačného 
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zrýchlenia, kde za nulovú budeme považovať polohu, v ktorej má vektor externého 
zrýchlenia tvar: 

�⃗� =
0

−9.81
0

[𝑚 ⋅ 𝑠 ] 

2.2.1 Gyroskop 
 

Gyroskopy založené na technológii MEMS sú senzory, ktoré merajú uhlovú 
rýchlosť rotácie na základe Coriolisovho zrýchlenia. Senzor v sebe obsahuje hmotu 
pružne spojenú so základňou senzoru. Táto hmota osciluje na vysokej frekvencii 
(rádovo desiatky kHz) a vykonáva tak translačný pohyb s rýchlosťou v. Ak senzor 
zároveň vykonáva aj rotačný pohyb s uhlovou rýchlosťou ω, tak na túto hmotu pôsobí 
Coriolisovo zrýchlenie, ktoré spôsobí vychýlenie hmoty do jednej z neaktuovaných 
rovín, podľa rovnice:  

 �⃗� =  −2 ⋅ 𝜔⃗ × 𝑣⃗ (2) 
 

 

Toto vychýlenie je detekované kapacitným snímačom a následne demodulované, 
zosílnené a prevedené na digitálny signál pomocou elektroniky umiestnenej priamo 
v senzore.  

 

Obrázok 2 Štruktúra MEMS gyroskopu 

Spôsoby demodulácie, ako aj spracovania signálu, alebo samotnej konštrukcie 
gyra sa môžu líšiť podľa výrobcu a cenovej kategórie produktu. Niektoré senzory 
obsahujú viacero hmôt, aby kompenzovali rôzne vplyvy externých zrýchlení a porúch 
spôsobených zmenou teploty, tlaku, offsetu atď. 
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Na to aby sme dostali z gyroskopu uhol natočenia musíme gyro integrovať 
z určitej počiatočnej polohy. 

 𝜙 =  𝜔 𝑑𝑡 +  𝜙  (3) 

 

 

Z toho vyplýva, že výstup z gyroskopu nie je absolútny, ale relatívny voči 
zvolenej počiatočnej podmienke. K bežným chybám gyra patrí mimo iných tzv. Zero 
Rate Output (ZRO), čo vyjadruje, že gyro dáva nenulový výstup aj pri nulovej rotácií. 
ZRO je časovo závislý offset, čo znamená, že nie je statický, ale vyvýja sa v čase a tak 
prispieva, k celkovému numerickému driftu gyra. K tomuto driftu tiež prispieva šum 
a citlivosť na lineárne zrýchlenia. A preto uhlu získaného z gyra môžeme dôverovať len 
v krátkych časových intervaloch. Keďže výstup zo senzoru integrujeme, býva priebeh 
uhlu získaného z gyra velmi hladký (zlepšuje sa SNR). 

 

2.2.2 Akcelerometer 
 

MEMS akcelerometer má podobnú štruktúru ako MEMS gyroskop. Rozdielom 
je, že hmota nie je aktuovaná a jej poloha je snímaná v oboch smeroch. To vytvára 
štruktúru dvojosého akcelerometru. Tretí smer býva väčšinou dodávaný druhou hmotou 
umiestnenou kolmo k nej.  

 

 

Obrázok 3 Schéma činnosti MEMS akcelerometra (viď [1]) 

 

Princíp snímania zrýchlenia sa dá popísať rovnicami podľa [2]: 

 𝐶 =  𝜀
𝑆

𝑥
 (4) 
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 𝑥 =  𝑎 −
𝑘𝑥

𝑚
−

𝑏�̇�

𝑚
 𝑑𝑡𝑑𝑡 (5) 

 

 

Hmota sa správa ako teleso na pružine. Pri zmene veľkosti vonkajšieho 
zrýchlenia sa zmení poloha daného telesa. Táto poloha spôsobí zmenu kapacity, ktorá je 
ďalej spracovaná internou elektronikou senzoru a prevedená z analógového signálu na 
digitálny. Narozdiel od gyroskopu, môžeme natočenie voči vektoru gravitačného 
zrýchlenia snímať absolútne (nezávisle od počiatočnej polohy). Veľkosť gravitačného 
zrýchlenia sa rozloží do troch ôs akcelerometru. Podľa tohto rozloženia môžeme spätne 
spočítať uhol natočenia senzoru voči danému vektoru gravitačného zrýchlenia.  

 𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2
𝑎

𝑎
 (6) 

 

 𝜃 =  𝑎𝑡𝑎𝑛2
𝑎

𝑎
 (7) 

 

Nevýhodou tejto metódy je, že výstup zo senzorov akcelerometru býva obvykle 
zašumený a nedá sa použiť v systémoch, kde sú zrýchlenia rádovo porovnateľné s 
veľkosťou gravitačného zrýchlenia. Odhadovaný uhol v takých prípadoch dáva 
skreslené hodnoty. Avšak pre hodnoty malých externých zrýchlení býva po vyfiltrovaní 
tento signál použiteľný ako vhodná referencia uhlu natočenia. Avšak na zbavenie sa 
šumu sa používa silný filter, ktorý spôsobuje oneskorenie signálu, čo nemusí byť 
vhodné pre aplikáciu vyžadujúcu rýchlu odozvu, prípadne precízne riadenie. 

 

2.2.3 Fúzne algoritmy 
 

Z predchádzajúcich kapitôl je jasné, že samostatný gyroskop ani akcelerometer nie 
sú vhodné pre určovanie uhlu natočenia spolahlivo. Pre kompenzáciu rušivých faktorov 
oboch senzorov boli vymyslené rôzne fúzne algoritmy, určené pre 6DOF IMU jednotky. 
Medzi najznámejšie patrí Komplementárny filter, Magdwick-Mahony filter 
a zjednodušený Kalmanov filter. 

a) Komplementárny filter 

Komplementárny filter (v spojitej forme) využíva dva doplňujúce sa filtre typu high-
pass a low-pass s rovnakou časovou konštantou. Uhol získaný z gyra je vyfiltrovaný 
pomocou high-pass filtra a uhol získaný z akcelerometru pomocou low-pass filtra. Ak 
správne zvolíme cut-off frekvenciu filtrov môžeme takto veľmi efektívne eliminovať 
chyby samostatných senzorov. High-pass filter odstraňuje z gyra statické offsety (zmena 



    15 
 

offsetu je veľmi pomalá a preto sa dá považovať za statickú) a low-pass filter odstráni 
zo signálu akcelerometrov šum. 

 

Obrázok 4 Schéma komplementárneho filtra [3] 

Pre implementáciu na embedded zariadeniach sa obvykle používa diskrétna 
varianta tohoto filtra. Ak teda budeme uvažovať ako diskretizačnú funkciu: 

 𝑠 =
1

∆𝑡
(1 + 𝑍 ) (8) 

 

, 

kde s je Laplacov operátor, tak môžeme podľa [4] získať diskrétnu variantu 
komplementárneho filtra ako: 

 𝜃 = 𝛼(𝜃 + 𝜔 ⋅ ∆𝑡) + (1 − 𝛼) ⋅ 𝑎  (9) 
 

pre: 

 𝛼 =

𝜏
∆𝑡

1 +
𝜏

∆𝑡

 (10) 

 

 

Z toho vyplýva, že zvolená konštanta α, je pri danej dĺžke kroku Δt závislá od 
zlomovej frekvencie daných IIR filtrov(f = 1/τ). Bez znalosti presných vlastností 
systému býva obvyklé túto konštantu doladiť empiricky. 
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b) Magdwick-Mahony filter 

Mahonyho filter v jeho pôvodnom znení popisuje spôsob, akým korigovať uhlovú 
rýchlosť získavanú z gyra pomocou korekčného faktoru δω, ktorý dostaneme z PI 
regulátoru. Regulačná odchylka pre tento PI regulátor je výsledkom vektorového súčinu 

�⃗� × 𝑑 [4]. 

 𝜔 = 𝜔 + 𝛿𝜔 (11) 
 

 �⃗� = �⃗� + 𝐾 +  𝐾
1

𝑠
 �⃗� × 𝑑 (12) 

 

Kde a vyjadruje vektor zrýchlenia nameraného akcelerometrom a d vyjadruje 
vektor zrýchlenia (spôsobeného gravitáciou) vypočítaného na základe súčastnej 
orientácie.  

Ak by vektor d bol totožný s vektorom a, tak by výsledkom vektorového súčinu 
bol nulový vektor, a meranie gyroskopu by neobsahovalo žiaden error. Ak však toto 
meranie obsahuje nenulový error (posudzovaný voči hodnote danej akcelerometrom), 

tak výstup PI regulátoru bude korigovať meranie gyroskopu(�⃗� × 𝑑 ≠ 0). 

Všimnime si, že tento filter koriguje uhlovú rýchlosť a ak chceme spočítať 
natočenie musíme celú rovnicu zintegrovať: 

 �⃗� =
1

𝑠
𝜔 +

1

𝑠
𝐾 +  𝐾

1

𝑠
 �⃗� × 𝑑 (13) 

 

Čo sa dá zjednodušiť do diskrétnej formy [4]: 

 𝐼 = 𝐼 + 𝐾 ∆𝑡(𝑎 − 𝜃 ) (14) 
 

 𝜃 = 𝛼𝜃 + (1 − 𝛼)𝑎 + (𝜔 + 𝐼 )∆𝑡 (15) 
 

kde  

 𝛼 = 1 − 𝐾 ∆𝑡 (16) 
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Obrázok 5 Schéma činnosti Mahonyho filtra [5] 

 

Podľa [4] Magdwick následne upravil pôvodný algoritmus, aby tento koncept 
aplikoval do kvaterniónu. Spravil príklady využitia v praxi a celkovo ho spopularizoval, 
preto sa v jeho názve uvádza „Magdwick-Mahony“ alebo „Mahony-Magdwick“. 

c) Zjednodušený Kalmanov filter 

Zjednodušenie Kalmanovho filtra pozostáva v použití konštantnej matice K v bežnej 
implementácii [4]: 

 𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢  (17) 
 

 𝑥 = 𝑥 + 𝐾(𝑦 − 𝐶𝑥 ) (18) 
 

Táto matica sa bežne počíta z matíc kovariancie, a preto sa mení v čase. Keďže 
náš systém pozostáva iba z dvoch senzorov (akcelerometru a gyroskopu), tak 
nepredpokladáme, že sa charakter šumu bude meniť v čase, a preto používame 
konštantnú maticu: 

𝐾 =  
𝐾
𝐾

 

Ak uvažujeme ako diskrétny stavový model [4]: 

 𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢  (19) 
 

 𝑦 = 𝐶𝑥  (20) 
 

 

 

𝑥 =  
𝜃
𝑏

 ,  𝑢 = (𝜔),  𝐴 =  
1 −∆𝑡
0 1

, 𝐵 =  
∆𝑡
0

, 𝑦 = (𝑎),  𝐶 =  (1 0), 
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kde b vyjadruje bias resp. error gyra a je uvažovaný ako jeden zo stavov. Zo stavového 
modelu vidíme, že vektor vstupov obsahuje len meranie uhlovej rýchlosti z gyroskopu. 
Vo výstupnom vektore uvažujeme uhol daný akcelerometrom a ako výstupný uhol. 
Z toho vyplýva, že ako presne meraný uhol uvažujeme uhol z akcelerometru a na jeho 
základe počítame odhadovaný uhol θ. 

Rovnice KF dokážeme teda vyjadriť ako: 

 𝜃 = 𝜃 + 𝜔 − 𝑏 ∆𝑡 (21) 
 

 𝜃 = (1 − 𝐾 )𝜃 + 𝐾 𝑎  (22) 
 

 𝑏 =  𝑏 + 𝐾 (𝑎 − 𝜃 ) (23) 
 

Ktoré môžu byť podľa [4] ďalej zjednodušené do podoby: 

 𝜃 = 𝛼𝜃 + (1 − 𝛼)𝑎 + 𝛼(𝜔 − 𝑏 )∆𝑡 (24) 
 

 𝑏 = 𝑏 + 𝐾 (𝑎 − 𝜃 ) (25) 
kde: 

 𝛼 = 1 − 𝐾  (26) 
 

 

3 Riešenie a výsledky 
 

3.1 Návrh elektroniky 
 

V prvej časti postupu práce, sme sa venovali návrhu výkonovej a riadiacej 
elektroniky, ktorý prebiehal paralelne s návrhom konštrukcie v rámci časovej efektivity 
finalizácie konštrukcie robota. Na elektroniku boli kladené nasledujúce požiadavky: 

 Musí byť batériovo napájaná, s výdržou batérie aspoň 1 hodinu nepretržitej 
činnosti 

 Mala by byť rozdelená na dve dosky aby sa v prípade potreby dala samostatne 
vymeniť iba výkonová, alebo iba riadiaca elektronika 

 Musí byť schopná samostatne riadiť 3 DC motory PG220 (12V, 9.6W) 
 Výkonová elektronika by mala sledovať napätie batérií a obsahovať ochrany 

proti prepätiu alebo podpätiu  
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 Musí obsahovať dostatočné množstvo senzorov pre uskutočnenie riadenia 
ballbota pomocou PID (s možnosťou upgradu na jednoduchý stavový regulátor) 

 Musí sa rozmerovo zmestiť do vymedzeného priestoru (45x50x50 mm) 

 Pozn. Celková schéma elektroniky je dostupná v elektronických prílohách. 

 

3.1.1 Výkonová elektronika 
 

Pri návrhu výkonovej elektroniky bolo ako prvé vybrané zapojenie batérií. 
Ideálne bolo umiestniť batérie na konštrukciu symetricky s motormi, aby bola hlava 
robota vyvážená. Taktiež bolo dôležité vybrať správny typ batérií, aby ich hmotnosť 
nepresiahla maximálnu povolenú hmotnosť hlavy, danú dynamickým modelom [6]. 
Bolo treba vziať do úvahy aj požadované parametre motora PG220, a to nominálne 
napätie 12 V (nie je nutná podmienka) a prúd až 800 mA. To znamená, že pre 3 motory 
by mali byť batérie schopné dodať aspoň 30 W výkonu. 

Vybraný typ akumulátorov boli Li-Ion 18650, ktoré majú výbornú energetickú 
hustotu a bývajú veľmi často používané v robotike. Zapojenie článkov bolo zvolené 
0P6S. Články sú rozmiestnené po obvode vo dvojiciach, symetricky s motormi (viď 
obrázok). 

 

Obrázok 6 Rozmiestnenie batérii voči motorom 

Ako vhodný produkt sa ukázali byť batérie 18650CA-2S-3J, ktoré majú 
nasledujúce parametre: 
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Nominálne napätie: 7.4 V 
Kapacita: 2250 mAh 
Max. napätie: 8.4 V 
Min. napätie: 5.5 V 
Max. vybíjací prúd: 2.2 A 
Približná hmotnosť: 100 g 

Tabuľka 1 Parametre batérie 

Každá batéria je zložená z dvoch štandartných 18650 článkov a obsahuje 
ochraný obvod, ktorý ich chráni proti nadpätiu, prílišnému vybitiu a skratu, taktiež 
obsahuje napäťový delič, ktorý články balancuje pri nabíjaní.  

Zaradením troch batérií do série dostávame požadované zapojenie 0P6S. 
Z parametrov batérií vyplývajú napäťové úrovne, v ktorých by mal robot operovať. 
Maximálne napätie je 25.2 V a minimálne je 16.5 V. Aby nebolo nutné počítať 
s priebežnou zmenou napätia batérií v priebehu vybíjania, sme sa rozhodli použiť 
spínaný regulátor pre zníženie vstupného napätia do výkonového obvodu na úroveň 12 
V. Pre tento účel bol vybraný spínaný regulátor TPS5430 od firmy Texas Instruments. 
Rozhodovacím kritériom pre výber tohoto čipu boli predošlé skúsenosti s týmto 
produktom, ako aj jeho vhodné parametre pre tento účel.  

Device TPS5430 
Vin(max)[V] 36 
Vin(min)[V] 5.5 
Vout(max)[V] 31 
Vout(min)[V] 1.23 
Switching Frequency[kHz] 500 
Iq(Typ)[mA] 3 
Operating Temperature Range[°C] -40 to 125 

Tabuľka 2 Parametre spínaného zdroja 

Tento čip vyžaduje minimum externých komponentov a väčšinu potrebných 
výpočtov pre výber súčiastok udáva výrobca v datasheete. 

Pre ovládanie motorov bolo, v rámci účinnosti a úspory batérie, rozhodnuté 
použiť malý integrovaný H-bridge. Portfólio produktov od rôznych výrobcov je veľké, 
preto bolo potrebné vybrať ten najvhodnejší pre našu aplikáciu. Nasledujúca tabuľka 
ukazuje porovnanie produktov. 
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Produkt DRV8870 L6202 MPC 17510 
Výrobca Texas 

Instruments 
STMicroelectronics NXP 

Semiconductors 
Package HSOP-8 PowerSO20 TSSOP-20 

Vin(max)[V] 45 48 15 
Vin(min)[V] 6.5 12 2 
Iout(max)[A] 3.6 5 3.8 

Rds on(H+L)[Ω] 0.565 0.6 0.9 
Pin count 8 20 20 

Tabuľka 3 Porovnanie dostupných driverov na riadenie DC motora 

Po zvážení výhod a nevýhod jednotlivých čipov, bol vybraný DRV8870. Oproti 
ostatným vyžaduje minimálne množstvo externých komponentov pre správnu 
funkčnosť. Má integrovanú tepelnú ochranu, ktorá ho dokáže ochrániť proti prehriatiu, 
jednoduchý systém riadenia, ochranu proti skratu a podporuje tzv. current chopping. 
Current chopping je schopnosť saturovať výstupný prúd na určitej hodnote, čo napríklad 
zabezpečí aby motor špičkovo neprekročil bezpečný prúd z batérií. 

Pre účely regulácie bolo treba spraviť predspracovanie signálu prúdu pre 
mikrokontrolér. Signál prúdu bol nameraný na bočníku, ktorý bol použitý priamo pri H-
bridge. Tento signál je napäťovo veľmi slabý a zašumený, preto bol pridaný filter, 
signál bol ďalej impedančne oddelený pomocou sledovača a posilnený operačným 
zosilovačom. 

 

Obrázok 7 Schéma spracovania signálu prúdu 
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Napájanie obsahuje tiež linéarne regulátory LM7805 a MCP1703. LM7805 má 
5V výstup, ktorý je použitý na napájanie enkóderov. Tým že sa jedná o lineárny 
regulátor, tak jeho účinnosť klesá s narastajúcim prúdom, ktorý ním preteká. Keďže 
tieto lineárne regulátory boli použité na napájanie logiky a mikrokontroléru, tak celkový 
odber by nemal presiahnuť 80mA(cca 3mA enkódery). MCP1703 je zaradený za 
LM7805 a znižuje daných 5V na 3.3V pre mikrokontrolér. Celkový stratový výkon 
v oboch regulátoroch môžeme spočítať ako: 

 𝑃 = (12 − 5) ⋅ 0.003 + (5 − 3.3) ⋅ 0.077 = 0.152 𝑊 (27) 
 

Čo je relatívne málo a celková účinnosť linéarnych regulátorov je stále 84 percent. 

 

Obrázok 8 Bloková schéma výkonovej elektroniky 
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Obrázok 9 Fotografia výkonovej elektroniky (vľavo top, vpravo bottom) 

 

3.1.2 Riadiaca elektronika 
 

Ako hlavný riadiaci člen bol vybraný mikrokontrolér dsPIC33FJ128MC804. 
Jedná sa o 16 bitový signálový procesor s veľkým množstvom periférii a dostatočným 
výpočtovým výkonom v strednej cenovej kategórii. Má dostatočný počet pinov 
a nevyžaduje veľké množstvo komponentov. Ako generátor hodinového signálu pre 
mikrokontrolér bol vybraný kryštálový oscilátor s nominálnou frekvenciou 16MHz 
a v PICu bola použitá násobička hodinového signálu. Takt mikrokontroléru tak bol 
zdvihnutý až na 80MHz (čo odpovedá 40 MIPS). 

Z výkonovej elektroniky boli signály privedené na riadiacu dosku cez pinové 
lišty. Pri vstupe na hornú dosku boli na každom vstupe umiestnené RC filtre pre 
minimalizovanie šumu a na analogových signáloch boli tieto filtre pridané ešte ku 
každému analogovému vstupu do mikrokontroléru. Keďže väčšina periférii na 
mikrokontroléri je premapovateľná, tak rozmiestnenie pinov nebolo problematické 
a väčšina signálov sa dala priviesť priamo na najbližší možný pin procesoru. Ako 
blokovacie kondenzátory mikrokontroléru sú výrobcom odporúčané 100nF keramické 
kondenzátory s malým ESR. Po predchádzajúcich skúsenostiach sme však vybrali 
220nF kondenzátory v púzdre 0402. To nám zaručilo správnu funkcionalitu vo veľkom 
rozmedzí pracovných podmienok. Pričom púzdro 0402 dokáže poskytnúť väčší RMS 
prúd ako 0603, alebo 0805, ktoré sa obvyke používajú. 

Aby sme mohli komunikovať s IMU jednotkami, tak sme ich museli spojiť 
s mikrokontrolérom na I2C zbernici. Aby boli IMU jednotky pevne spojené 
s konštrukciou, bolo rozhodnuté ich napájkovať rovno na dosku riadiacej elektroniky. 
Vďaka tomu sa predošlo zmenou offsetu v priebehu pohybu, ako by tomu mohlo nastať 
dôsledkom vôle napr. pinovej lišty. 
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Obrázok 10 Fotografia riadiacej elektroniky 

 

3.2 Porovnanie metód zisťovania uhlu natočenia 
 

K dispozícii sme ako senzor natočenia dostali komplexnú IMU(Inertial 
Measurement Unit) jednotku MPU6050. Jedná sa o veľmi dostupný čip, ktorý je 
obľúbený nadšencami pre robotiku, drony a elektroniku rôzneho druhu, vďaka dobrej 
cenovej dostupnosti, jednoduchému ovládaniu, malým rozmerom a dobrým výsledkom. 
Čip obsahuje trojosý MEMS gyroskop a trojosý MEMS akcelerometer,komunikuje po 
digitálnej zbernici I2C a dokáže poslať až 8000 vzorkov za sekundu. Vďaka tomu 
dokážeme použiť túto IMU jednotku, v kombinácii s rôznymi algoritmami pre 
spracovanie signálu. 

Pre porovnanie jednotlivých metód bola vyrobená meracia zostava. Zostavu 
tvorili dve IMU jednotky MPU6050 spojené na jednej I2C zbernici s mikrokontrolérom 
dsPIC33FJ128MC804, ktorý simultánne prijímal dáta z oboch jednotiek na frekvencii 
100 Hz. Jednotky boli umiestnené na inverznom kyvadle, jedna v ose rotácie a druhá 
mimo.  

Meranie bolo opakované pre rôzne vzdialenosti druhej IMU jednotky od osi 
rotácie a to 150 mm, 300 mm a 400 mm. Meranie pre každú vzdialenosť bolo vykonané 
v troch fázach. Pre každú vzdialenosť bolo namerané kalibračné meranie, kedy bolo 
kyvadlo ponechané v pokoji a namerali sa referenčné dáta, pomocou ktorých sa 
následne zistili offsety jednotlivých senzorov. V druhej fázi bolo kyvadlo vychýlené 
o určitý uhol (pre všetky vzdialenosti rovnaký) a ponechané voľne sa kývať. V tretej 
fázi bol vozík inverzného kyvadla uvedený do pohybu a namerané dáta boli zistené za 
pohybu vozíku. Pre všetky uskutočnené merania bol zosnímaný signál z enkodéru 
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natočenia na inverznom kyvadle, ktorý bol použitý ako referenčné meradlo uhlu 
natočenia. Všetky namerané dáta boli priebežne posielané do PC a následne spracované 
pomocou MATLABu. 

 

Obrázok 11 Fotografia meracej sústavy 

 

3.2.1 Použitie gyra a akcelerometru 
 

Prvým krokom bolo treba výstup zo senzorov previesť na reálne veličiny 
a skalibrovať. Oba senzory, gyroskop aj akcelerometer, udávajú výstup ako 16-bitové 
číslo dátového typu int16. Všetky senzory majú nastaviteľnú citlivosť. Keďže sme 
používali východzie nastavenie, tak podľa špecifikácie výrobcu sa jedná o citlivosť 131 
LSB/(°/s) pre gyro a 16384 LSB/g pre akcelerometer. Z toho vyplýva vzťah, ktorý sme 
museli použiť na prepočet hodnôt, zo senzoru na hodnoty odpovedajúce fyzikálnym 
veličinám. 



    26 
 

 𝜔 =
𝐺𝑦𝑟𝑜𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

131
⋅

2𝜋

360
 [𝑟𝑎𝑑 ⋅ 𝑠 ] (28) 

 

 𝑎 =
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

16384
⋅ 9.81 [𝑚 ⋅ 𝑠 ] (29) 

   
          Po prepočte boli dáta importované do simulinku, kde sme postupne zostavili 
rozoberaný algortitmus (a aj všetky následovné). Využitie simulinku v tomto prípade 
nebolo nutné, avšak neskôr uvidíme, že bolo výhodné.  

Po použití rovníc (3) a (6) v simulinku sme získali uhol z gyra a z akcelerometru. 

 

Obrázok 12 Graf závislosti uhlu z akcelerometra na vzdialenosti od osi otáčania 
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          Pri nehybnom kyvadle dokáže metóda využívajúca gyro uhol aproximovať 
dostatočne presne bez ohľadu na polohu IMU jednotky. Avšak ZRO sa mení 
v závislosti od času a teploty, a preto sa nedá meraniu uhlu z gyroskopu dôverovať 
pre dlhé časové intervaly.  

 Uhol z akcelerometeru, ktorý je mimo os otáčania má výrazný error. Tento error je 
spôsobený pôsobením normálového a tangenciálneho zrýchlenia na IMU jednotku. 
Normálové a tangenciálne zrychlenia sa dajú kompenzovať dvoma spôsobmi. A to: 

a) Použitím dvoch IMU jednotiek 

Obrázok 13 Graf závislosti uhlu získaného z gyra na vzdialenosti od osi otáčania 

Obrázok 14 Schématické zobrazenie IMU jednotiek na kyvadle 
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Zostavíme kinematické rovnice pre 2 IMU jednotky, ktoré sú umiestnené  vo 
vzdialenosti ΔR od seba a orientované podľa obrázku: 

 
 

𝑎 = −𝑔 ⋅ sin(𝜃) + 𝜔 ⋅ 𝑅 (30) 

 

 𝑎 =  −𝑔 ⋅ cos(𝜃) +
𝑑𝜔

𝑑𝑡
⋅ 𝑅 (31) 

 

 𝑎 = −𝑔 ⋅ sin(𝜃) + 𝜔 ⋅ (𝑅 + ∆𝑅) (32) 
 

 𝑎 =  −𝑔 ⋅ cos(𝜃) +
𝑑𝜔

𝑑𝑡
⋅ (𝑅 + ∆𝑅) (33) 

 

 Z týchto rovníc vyplýva, že ak poznáme vzdialenosť ΔR, tak môžeme vyjadiť 
normálové a tangenciálne zrýchlenia (v našom prípade R=0) ako: 

 𝜔 =
𝑎 − 𝑎

∆𝑅
 (34) 

 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝑎 − 𝑎

∆𝑅
 (35) 

 

 𝑎 = 𝜔 ⋅ 𝑅  (36) 
 

 𝑎 =  
𝑑𝜔

𝑑𝑡
⋅ 𝑅  (37) 

 

 Tieto hodnoty následne odčítame od hodnoty nameranej akcelerometrami a dostaneme 
tak skompenzované zrýchlenia.  
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Obrázok 15 Graf kompenzovaného(akcelerometrom) a nekompenzovaného uhlu z 
akcelerometra 

 

b) Použitím gyroskopu 

 Ak poznáme vzdialenosť IMU jednotky od stredu rotácie R, dokážeme na základe 
rovnice (32) a rovnice (33) dosadiť za uhlovú rýchlosť ω[rad/s], a uhlové zrýchlenie 

[rad/s/s]. 

A dostať kompenzované merania z akcelerometru ako: 

 𝑎 =  𝑎 −
𝑑𝜔

𝑑𝑡
⋅ 𝑅 (38) 

 

 𝑎 = 𝑎 −  𝜔 ⋅ 𝑅 (39) 
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Obrázok 16 Graf závislsoti kompenzovaného(gyrom) a nekompenzovaného uhlu 

 Problémom tejto metódy je nutnosť numerickej derivácie meraní z gyroskopu. Ak je 
výstup z gyroskopu zašumený, tak bude nutné tento výstup filtrovať a až následne 
derivovať, čo spôsobí oneskorenie v signále. Alternatívou k bežnému IIR filtrovaniu 
môže byť použitie vhodného FIR diferenciátoru.  

 Do finálneho návrhu algoritmu bola implementovaná varianta využívajúca dve IMU 
jednotky. Pre porovnanie jednotlivých algoritmov budú však v ďaľších kapitolách 
využité merania z IMU jednotky, ktorá je umiestnená v ose rotácie (a teda nezávislá od 
dostredivých a tangencíalnych zrýchlení) za predpokladu, že dané normálové 
a tangenciálne zrýchlenia dokážeme vykompenzovať.  

 

3.2.2 Komplementárny filter 
 

Komplementárny filter bol zostavený a implementovaný podľa rovnice (9). 
Následne bolo treba odladiť parameter α. Tento parameter bol ladený empiricky, pričom 
ako hodnotiaca funkcia bol použitý mean squared error (MSE). Výsledná hodnota 
parametra α je 0,76. 
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Obrázok 17 Graf, komplementárny filter stojace kyvadlo 

 

Obrázok 18 Graf, komplementárny filter pohybujúce sa kyvadlo 

Pri nepohybujúcom sa kyvadle má komplementárny filter dobré výsledky. 
Avšak pri pohybe kyvadla tento filter neaproximuje správne ani amplitúdu, ani tvar 
danej krivky, a dokonca na veľa miestach je hodnota estimovaného uhlu rádovo 
nepresná.  

Tento problém sme sa rozhodli preskúmať ďalej. Vychádzame z rovnice (9). 
Vidíme, že popisuje diskrétnu funkciu, ktorá je vyjadrená ako postupnosť s predpisom 
v rekurzívnom tvare. Po vypísaní prvých troch členov dokážeme určiť predpis n-tého 
členu danej postupnosti. Uvažujeme členy, ktoré sú si veľmi blízke(Δt je malé) a preto 
sa úhlová rýchlosť ani uhol získaný z akcelerometra výrazne nemení. 
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k Člen 
1 𝜃 = 𝛼𝜃 + 𝛼𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼) ⋅ 𝑎 
2 𝜃 = 𝛼 𝜃 + (𝛼 + 𝛼)𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼 )𝑎 
3 𝜃 = 𝛼 𝜃 + ( 𝛼 +  𝛼 + 𝛼)𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼 )𝑎 

Tabuľka 4 Výpis členov komplementárneho filtra 

 𝜃 = 𝛼 𝜃 + 𝛼 ⋅ 𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼 )𝑎 (40) 

 

Podiel počiatočnej chyby sa s počtom iterácii zmenšuje. Tým pádom tento člen 
môžeme zanedbať za predpokladu, že sledujeme iterácie pre n>>0. Dostávame teda 
rovnicu v tvare: 

 𝜃 = 𝛼 ⋅ 𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼 )𝑎 (41) 

 

Ak budeme uvažovať, že α je z intervalu 0.7 až 1, tak zo sumy ∑ 𝛼 ⋅ 𝜔∆𝑡 
budeme uvažovať len posledné 2 členy, lebo vyššie mocniny sú príliš malé v porovnaní 
s prvou a nerobia veľký rozdiel vo výsledku sumy. 

 𝜃 = (𝛼 + 𝛼 )𝜔∆𝑡 + (1 − 𝛼 )𝑎 (42) 
 

Z tohoto výsledného tvaru pozorujeme, že uhol natočenia z komplementárneho 
filtru konverguje k hodnote danej akcelerometrom (pre n>>0). Člen ωΔt vyjadruje 
Δθ,čo je iba prírastok uhlu pre n-tý člen. 

Preto pre správnu funkcionalitu komplementárneho filtru je teda potrebné, aby 
uhol získaný z akcelerometru mal gausovské rozloženie šumu so strednou hodnotou 
odpovedajúcou danému uhlu natočenia.  

Chyba pri získavaní uhlu natočenia z akcelerometru môže nastať kombináciou 
chýb merania jednotlivých zrýchlení.  

 𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2
𝑎 + 𝑒

𝑎 + 𝑒
= 𝑎𝑡𝑎𝑛2

𝑔 ⋅ sin (𝜃 ) + 𝑒

𝑔 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃 ) + 𝑒
 (43) 

 

V rovnici (43) e1 a e2 vyjadruje velkosť nežiadúceho zrýchlenia. Ak je toto 
zrýchlenie malé, tak bude aj chyba uhlu natočenia malá (resp. ak bude nulové tak 
dostaneme priamo veľkosť úhlu natočenia). V prípade, že je toto zrýchlenie rádovo 
porovnateľne veľké s veľkosťou priemetu g v danej ose, tak komplementárny filter nie 
je vhodné použiť na fúziu dát zo senzorov. 
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3.2.3 Magdwick-Mahony filter 
 

Z implementácie podľa rovníc (14) a (15) sme zostavili MM filter druhého rádu 
a aplikovali naň naše namerané dáta. Na základe MSE boli empiricky odladené 
parametre Ki a α. Výsledné hodnoty parametrov Ki = 0.39 a α = 0.76. 

 

 

Obrázok 19 Graf, Mahonyho filter stojace kyvadlo 

 

Obrázok 20 Graf, Mahonyho filter pohybujúce sa kyvadlo 

Z grafov vidíme, že pre nepohybujúce sa kyvadlo sú výsledky veľmi dobré. Na 
prvý pohľad je zrejmý fázový posun oproti signálu z enkodéru, ktorý je tak ako by sme 
očakávali o jeden vzorok posunutý. Pri pohybujúcom sa kyvadle MM filter stagnuje 
podobne ako komplementárny filter. Problém s MM filtrom je podobný ako 
s komplementárnym, a to že konverguje k uhlu určenom z akcelerometru. V prípade 
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MM filtru je to ešte viac zrejmejé, lebo práve štruktúra PI regulátoru berie tento uhol 
ako setpoint a teda sa snaží k nemu dokonvergovať. 

 

3.2.4 Zjednodušený kalmanov filter 
 

Kalmanov filter bol implementovaný podobne ako MM filter. Ak sa pozrieme 
na rovnice (24)(25) a rovnice (14)(15), tak vidíme, že sa jedná o veľmi podobné metódy 
s tým rozdielom, že jedna je dopredná a druhá nie (pri MM sa počíta nová hodnota I a 
na základe nej sa robí nový odhad, pri KF je tomu opačne). Preto sme zostavili daný 
model v simulinku a pokúsili sa aplikovať rovnaké konštanty α a K1 ako pri MM filtri. 
Toto sa bohužial neosvedčilo a bolo treba doladiť konštanty empiricky. Dostali sme 

hodnoty α = 0.447 a K1 = 0.0368. 

 

 

Obrázok 21 Graf, Kalmanov filter stojace kyvadlo 
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Podobne ako predošlé metódy má aj Kalmanov filter uspokojujúce výsledky pri 
stojacom vozíku inverzného kyvadla, no pri pohybujúcom opäť zlyhá podobne ako 
všetky predošlé metódy. Príčinou je opäť chyba uhlu získaného z akcelerometru, ktorý 
je v tomto prípade použitý ako vstup do pozorovaťela z merania, ku ktorému má 
tendenciu KF konvergovať. 

 

3.2.5 Citlivosť gyroskopu na lineárne zrýchlenie 
 

Pri experimentovaní s jednotlivými algoritmami sme si všimli zaujímavej vady 
merania gyroskopu. Pri stojacom vozíku inverzného kyvadla získavaný uhol driftuje 
výrazne menej ako pri pohybujúcom sa.  

 

Obrázok 22 Graf, Kalmanov filter pohybujúce sa kyvadlo 
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Obrázok 23 Porovnanie gyroskopov 

Z obrázku vidíme, že sa meranie gyra pri pohybujúcom sa vozíku v určitých 
miestach výrazne viac odchyluje a tiež šum signálu z gyra je intenzívnejší. Postupne 
sme dospeli k záveru, že príčinou tohoto deja je práve lineárne zrýchlenie, keďže to bol 
jediný distinktívny faktor medzi obomi prípadmi. Pre potvrdenie tejto teórie bolo 
vykonané meranie, pri ktorom bola IMU jednotka pevne pripojená priamo na vozík 
kyvadla, ktorým bolo pohybované dopredu a späť. Jednotka bola umiestnená tak aby os 
X akcelerometru bola natočená v smere lineárneho zrýchlenia vozíku. Meranie bolo 
následne opakované pre os Y. 
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Obrázok 24 Závislosť gyra na zrýchlení v osi X 

 

Obrázok 25 Závislosť gyra na zrýchlení v osi Y 

 

ZRO gyroskopu koreluje s linéarnym zrýchlením. Taktiež súvislosť medzi 
zrýchlením a výstupom gyra je pre každú os iná. Pre zrýchlenie v osi Y sa zdá byť toto 
správanie lineárne závislé, aj keď súčiniteľ lineárnej závislosti nie je konštantný, ale 
mení sa v čase. Pre os X je táto závislosť oneskorená s fázovým posunom 90 stupňov za 



    38 
 

pôvodným signálom. Toto by odpovedalo integrálnej závislosti medzi zrýchlením 
a výstupom gyra v osi Z. 

Pre overenie, že sa nejedná len o chybu jednej IMU jednotky, sme spravili 
ďaľšie meranie kde sme umiestnili dve IMU jednotky s kladnými smermi ôs 
Z gyroskopov proti sebe.  

 

Obrázok 26 Závislosť protichodných gyroskopov 

Z tohoto merania vyplýva, že sa jedná o deterministický dynamický problém, 
ktorý by mal byť modelovateľný pomocou nejakého dynamického systému. Princíp 
modelovania tohoto systému je mimo rozsah tejto práce a bude predmetom ďaľšieho 
výzkumu v budúcnosti.  

3.2.6 Zhrnutie výsledkov 
 

Pre porovnanie výsledkov jednotlivých algoritmov bolo treba určiť štatistické 
kvantifikátory. Ako porovnávacie veličiny jednotlivých algoritmov boli spočítané dva z 
nich. Mean Squared Error (MSE) a Korelačný koeficient (R). Algortimy na spočítanie 
týchto kvantifikátorov, boli implementované podľa [7]. 

Tabuľka výsledkov pre nepohybujúce sa kyvadlo 
Algoritmus MSE R 
Komplementárny Filter 0.7844e-3 0.9956 
Magdwick-Mahony Filter 0.2196e-3 0.9990 
Zjednodušený Kalmanov filter 0.8857e-3 0.9958 

Tabuľka 5 Porovnanie kvality algoritmov časť 1 
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Tabuľka výsledkov pre pohybujúce sa kyvadlo 
Algoritmus MSE R 
Komplementárny Filter 0.158 0.1727 
Magdwick-Mahony Filter 0.083 0.2355 
Zjednodušený Kalmanov filter 0.352 0.1097 

Tabuľka 6 Porovnanie kvality algoritmov časť 2 

Z výsledkov daných algoritmov bolo usúdené, že aj napriek tomu, že mal pri 
pohybujúcom sa kyvadle KF o dosť lepší MSE ako komplementárny filter, tak dosiahol 
horších výsledkov ako MM. Preto na základe najlepších výsledkov bolo rozhodnuté 
použiť MM filter vo výslednom algoritme.  

Na to aby boli výsledky z fúzie dát relevantné pre riadiaci algoritmus, bolo treba 
zabezpečiť, aby hlava robota nečelila zrýchleniam väčším ako cca 10 ms-2 a teda aby 
všetky chyby popísané v predošlých kapitolách nemali príliš veľký vplyv na výsledné 
meranie. Z dynamického modelu robota (viď [6]) vyplynulo, že zrýchlenia pôsobiace na 
hlavu by nemali prekročiť hodnotu 2 ms-2 a teda použité algoritmy by mali byť validné 
v tomto rozsahu. 

 

3.3 Implementácia algoritmu 
 

Keďže bolo jasné, že riadiaci algoritmus pre robota bude vytvorený pomocou 
generovania kódu zo simulinku cez „Microchip Toolbox for dsPIC“ do 
mikrokontroléru, tak bolo treba pripraviť všetky algoritmy tak, aby mohli bežať 
optimálne na embedded zariadení. To znamenalo upraviť všetku spojitú funkcionalitu, 
ktorú ponúka simulink na diskrétnu. Na veľa miestach bol optimalizovaný dátový typ 
z double na single, aby sa ušetril výpočtový čas potrebný mikrokontrolérom pri 
operovaní s floating point aritmetikou. 

 

3.3.1 Estimácia uhlu 
 

Zvolený algoritmus pre estimáciu uhlu natočenia bol už vytovorený, a to vďaka 
tomu, že všetky algoritmy boli testované v simulinku. Bol však použiteľný len pre jeden 
stupeň voľnosti. Na finálnu implementáciu ho bolo treba rozšíriť o druhý stupeň.  
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Obrázok 27 Bloková schéma výsledného algoritmu 

Simulinkový model bol vytvorený podľa blokovej schémy. Ceľkové rozšírenie 
pozostávalo vo vytvorení identického zapojenia ako pre os X s tým rozdielom, že sa 
využili akcelerometre a gyroskopy osi Y namiesto X. Vo výsledku stačilo estimovať 
dva Eulerove uhly pre úspešne riadenie ballbota pomocou dvoch PID regulátorov (pre 
každý uhol jeden). 

 

3.3.2 Riadenie motorov 
 

Keďže Microchip Blockset v simulinku neumožňuje použiť viac ako 4 PWM 
periférie a bolo potrebné riadiť 3 motory v oboch smeroch (potrebných 6 PWM 
periférii), bolo nutné vytvoriť funkciu v jazyku C. Táto funkcia bola vytvorená 
a následne pridaná do riadiaceho algoritmu.  

Funkcia využíva perifériu Output Compare, ktorá funguje tak, že porovnáva 
žiadanu hodnotu s hodnotou interného čítača inkrementovaného na základe vnútorného 
taktu mikrokontroléru. Pokiaľ sa hodnota rovná hodnote interného čítača prepne sa 
výstup do logickej nuly.  Po pretečení čítača sa resetuje výstup späť do logickej 
jednotky. 
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Obrázok 28 Princíp funkčnosti periférie Output Compare 

Pre správnu funkcionalitu H-Bridge, nemôžu byť oba vstupné signály v logickej 
nule, lebo logika to vyhodnotí ako stav spánku. Preto sú PWM signály invertované na 
výstupe a sú oba v logickej jednotke v neaktívnom stave. 

Obrázok 29 Výsledný priebeh regulácie [6] s použitím uhlu natočenia z MM 
filtru 
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4 Záver 
 

V rámci tejto práce bola spracovaná tématika algoritmov zisťovania uhlu pre 
nestabilného robota so sférickou základňou ako aj praktický návrh elektroniky pre 
daného robota. Preskúmanie jednotlivých algoritmov nám prinieslo objektívne 
kvantifikované výsledky porovnania algoritmov, ktoré sú si veľmi podobné, aj keď 
každý spracúva signály zo senzorov iným spôsobom. Napriek tomu sme zistili, že bežne 
používané algoritmy nie sú vhodné pre použitie v rámci systémov, pri ktorých je 
veľkosť externého zrýchlenia porovnateľne veľká s veľkosťou gravitačného zrýchlenia. 
Taktiež bola odhalená chyba gyroskopu, ktorá sa pri takých zrýchleniach objavuje.  

Ako druhým výstupom tejto práce bola aj výkonová a riadiaca elektronika, ktorá 
bola navrhnutá osadená a otestovaná. S použitím tejto elektroniky sa podarilo 
kompletizovať konštrukciu robota a následne za pomoci algoritmu zisťovania uhlu, sa 
podarilo spraviť funkčný algoritmus riadenia tohoto robota.  

Po uvedení ballbota do funkčného, sme prišli na väčšie množstvo nedostatkov 
daného návrhu, ktoré bude treba odladiť pre budúce revízie práce na ballbotovi. Jedným 
z najväčších problémov je neholonómna väzba medzi hlavou a základňou robota. 
Navrhnuté riešenie bolo pridať optical flow senzor na odstránenie vplyvu 
neholonómnosti tejto väzby. Medzi ďaľšie problémy patrí nedostatočné rozlíšenie 
enkodéru, veľká vôľa v prevodovkách motorov, sklz kolies po základni, alebo vibrácie 
pri pohybe robota. 
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6 Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 

IMU   Inertial Measurement Unit 

6DOF   Six Degrees of Freedom 

MSE   Mean Squared Error 

PID   Proporcionálne Integračne Derivačný 

IIR   Infinite Impulse Resoponse 

FIR   Finite Impulse Response 

b   koeficient viskózneho tlmenia ([𝑏] = 𝑁 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑠) 

m   hmotnosť referenčnej hmoty ([𝑚] = 𝑘𝑔) 

k   koeficient pružnosti MEMS štruktúry ([𝑘] = 𝑁 ⋅ 𝑚 ) 

θ   uhol natočenia Theta ([𝜃] = 𝑟𝑎𝑑) 

a   vektor zrýchlenia ([𝑎] = 𝑚 ⋅ 𝑠 ) 

S   plocha elektródy ([𝑆] = 𝑚 ) 

ε   elektrická permitivita ([ε] = 𝐹 ⋅ 𝑚 ) 
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7 Zoznam elektronických príloh 
 

 Schéma výkonovej elektroniky 
 

 Výrobný výkres výkonovej elektroniky 
 

 Schéma riadiacej elektroniky 
 

 Výrobný výkres riadiacej elektroniky 
 

 C funkcia na ovládanie motorov 
 

 Simulinkový model riadenia s implementovaným algoritmom 


