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Abstrakt 
Práce se zabývá možnostmi použití inerciálních snímačů pro řízení pohybu a stability 

kolových a kráčivých mobilních robotů. V rešeršní části práce jsou popsány základní 
metody lokalizace mobilních robotů, je zpracována problematika stability mobilních 
robotů, která obsahuje přehled možných metod řízení stability mobilních robotů. 
Následuje popis komerčně dostupných typů MEMS akcelerometrů a gyroskopů a popis 
základních metod filtrace a integrace použitelných pro zpracování výstupů těchto 
snímačů. Dále je provedena analýza možností nasazení inerciálních snímačů pro řízení 
kolových a kráčivých robotu. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky experimentů, které 
potvrzují použitelnost jednotlivých snímačů pro řízení mobilních robotů. 

 

Abstract 
The main subject of this thesis is use of inertial sensors for better motion and stability 

control of mobile robots. In background research are described the basic methods of 
mobile robots localization. Second part of background research is about mobile robot 
stability, in this part are described the methods of mobile robots stability control. In next 
part is description of MEMS accelerometers and gyroscopes and description of basic 
method of filtering and integration which are useful for input processing of these sensors. 
Thesis continues with inertial sensors analysis for application on control of wheeled and 
legged mobile robots. In end of thesis are specified the experiment results, which confirm 
the applicability of sensors for mobile robot control. 
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1  Úvod 
Slovo robot použil Karel Čapek poprvé ve své divadelní hře RUR. Snaha vytvořit 

umělého člověka provázela lidstvo dlouho a nejspíš ještě provázet bude. První pokusy o 
sestrojení robotu se začali objevovat již na začátku devatenáctého století, plně autonomní 
roboti se však objevili až ve století dvacátém. Dnes se roboti běžně používají v průmyslu 
pro hromadnou výrobu, protože jejich práce je většinou rychlejší přesnější a levnější, než 
práce lidská. Roboti jsou používáni při pracích, které jsou pro lidi příliš jednotvárné, 
špinavé anebo nebezpečné. Roboti jsou široce používaní ve vyrábění, shromáždění a 
balení, dopravě, vesmírném průzkum, v chirurgii, zbrojním průmyslu, laboratorním 
výzkumu, a masové výrobě spotřebního a průmyslového zboží. Typickým příkladem 
pohyblivého robotu, který vykonává nebezpečnou práci, je například robot, který se 
používá k odstraňování min nebo bomb. 

Aby robot dobře fungoval, musí být dobře řízen. Stejně jako člověk vykonává svoji 
činnost na základě vjemů získaných zrakem, sluchem nebo hmatem, řídí i roboti svoji 
činnost na základě informací ze snímačů, kterými jsou vybaveni. U člověka zpracovává 
získané informace pomocí zpětné vazby mozek u robotu mikroprocesor. K tomu aby 
člověk byl schopen vykonávat určitou práci, musí se umět přemisťovat a tedy držet 
stabilitu při chůzi. I u některých robotů, je potřebné stabilitu řešit. Informace o pohybu 
robotu, nebo některých jeho části je možné získat pomocí množství snímačů. Je potřeba si 
uvědomit, že pro řízení robotu je nutné zvolit ty nejvhodnější snímače, aby byl robot 
schopen vykonávat svoji práci dobře. Pro rozvoj mobilních robotů je především důležitá 
jejich autonomnost, té ovšem nelze dosáhnout bez přesné lokalizace robotu v daném 
prostředí a přesnost lokalizace lze dosáhnout pouze použitím správných snímačů. 
Použijeme-li k lokalizaci robotu například inkrementální snímače, snímající otáčky kol, 
může v určitých prostředích vlivem prokluzů a nárazů, docházet k značným chybám. Při 
nasazení družicových systémů není možné lokalizovat těleso například v jeskyních a 
tunelech a jiných prostředích, kde nejsme schopni zachytit signály z družic. Systémy 
využívající měření vzdálenosti pomocí laseru nebo ultrazvuku jsou velmi citlivé na 
teplotu. Pokud používáme videokamer v kombinaci s landmarkováním, musíme se zase 
pohybovat ve známém prostředí. Inerciální snímače mají zase problémy s šumy a 
parazitními vibracemi. Není tedy jednoduché pro určitý typ, ať už kráčivého robotu, nebo 
robotu s lokomočním ústrojím vybaveným koly zvolit vhodné snímače pro řízení pohybu 
a stability. 

 Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat jednotlivé přístupy k řízení pohybu 
a stability robotů a především prozkoumat inerciální lokalizaci, která využívá MEMS 
gyroskopů pro získání natočení systému a MEMS akcelerometrů pro získání dráhy, 
rychlosti a zrychlení robotu.  Inerciálních snímačů je v dnešní době využíváno stále 
častěji a to především díky jejich ceně, velikosti, hmotnosti a dostupnosti. Inerciální 
snímače se jeví v porovnání s ostatními způsoby jako velmi výhodné, pro jejich použití je 
ovšem nutné navrhnout metody, jak pomocí MEMS snímačů získat potřebné veličiny na 
základě změn napětí, které snímače primárně měří. Bude samozřejmě nutné snímače 
kalibrovat a zvolit vhodný software k jejich použití. Potom budeme moci navrhnout 
soustavu snímačů, která bude schopna lokalizovat robot, nebo se podílet na řízení jeho 
stability, nebo monitorovat pohyb některé z jeho částí. Na základě těchto informací je 
poté možné analyzovat použití MEMS snímačů pro jednotlivé typy robotů. 
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2 Rešeršní studie lokalizace 

2.1 Možnosti Lokalizace 
Hlavním cílem lokalizace je odhadnout aktuální polohu tělesa v prostoru. Používají se 

dva různé přístupy k lokalizaci, jedná se o lokalizaci absolutní a lokalizaci relativní [1]. 

2.1.1 Relativní lokalizace 
Jde o lokalizaci, která pracuje s relativními naměřenými hodnotami [1]. Hlavními 

způsoby relativní lokalizace jsou odometrie a inerciální navigace.  
§ Odometrie – lokalizace robotu v prostoru na základě celkového natočení kol (ujetá 

vzdálenost, počet otočení kol). 
§ Inerciální navigace – lokalizace robotu na základě sledování jeho pohybového 

stavu. Sledují se rychlosti a zrychlení. 

2.1.2 Absolutní lokalizace 
Základem absolutní lokalizace je jednoznačné určení tělesa v prostoru vůči 

referenčním bodům. K tomu se nejčastěji používá dvou metod. Jde o metodu trilaterace a 
metodu triangulace. Metody nejčastěji využívají těchto principů: 
§ Družicové systémy: GPS, Galileo, GLONAS 
§ Metody založené na měření vzdálenosti – Počítá absolutní polohu měřením směru 

a vzdálenosti, pomocí tří a více aktivních členů.  
• Landmarkování  – v prostředí jsou rozmístěny značky, jejichž poloha je 

známá. Skutečná poloha robotu se určuje ze vzdáleností a plochy 
jednotlivých značek. 

• Porovnávací model – informace ze snímačů robotu jsou ztotožňovány se 
známou mapou prostředí. 

2.2 Družicové systémy 
V oblasti lokalizace objektů pomocí družic nastal v posledních několika letech velký 

rozmach. Existuje několik hlavních typů družicových navigačních systémů. Jedná se 
například o americký systém GPS, ruský GLONAS a evropský systém GALILEO. 
Navigační systém Galileo má být spuštěn nejdříve v roce 2014. Systém Galileo má být 
tvořen 30 družicemi obíhajícími kolem země ve výšce 23000 kilometrů se sklonem 56 
stupňů k zemskému rovníku. Každá dráha má mít devět pozic a jednu pozici pro zálohu. 

GLONAS je družicový systém vyvinutý v SSSR a používaný ruskou armádou. S jeho 
pomocí je možné určit polohu a přesný čas kdekoliv na zemi, systém je s omezenou 
přesností přístupný také civilnímu obyvatelstvu. Kosmický segment je projektován na 24 
družic, které obíhají ve výšce 19 100 km nad povrchem Země na 3 kruhových drahách se 
sklonem 65°.  

2.3 GPS 
GPS je vojenský družicový systém provozovaný Ministerstvem obrany Spojených 

států, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad 
Zemí s přesností první desítky metrů. Přesnost GPS lze s použitím speciálních metod ještě 
zvýšit až na jednotky centimetrů [7]. 

Systém GPS je tvořen třemi základními segmenty a to kosmickým segmentem, 
řídícím segmentem a uživatelským segmentem. Pro správnou funkci GPS jsou potřebné 
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všechny tři segmenty. Do jisté míry lze však o těchto segmentech mluvit jako o 
nezávislých částech, které jsou dohromady svázané přesným časem [8]. 

Kosmický segment je tvořen družicemi rozmístěnými systematicky na oběžných 
drahách tak, že kdekoliv na zemi je dostupný signál nejméně ze čtyř družic [8]. GPS 
systém se skládá z 28 družic, z nichž 21 je navigačních a tři záložní. 

 
Obr. 1. Družice GPS bloku 2A[8] 

Řídící segment je zodpovědný za řízení celého systému, aktualizuje údaje obsažené v 
navigačních zprávách vysílaných jednotlivými družicemi. Pozemní monitorovací stanice 
jsou bezobslužné, řízené z hlavní řídící stanice. V podstatě se jedná o velice přesné GPS 
přijímače vybavené atomovými hodinami. Veškerá prováděná měření jsou dvou 
frekvenční. 

Uživatelský systém je složen z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích nástrojů. 
GPS přístroj provede na základě přijatých signálů z družic předběžné výpočty o poloze, 
rychlosti a času. Pro výpočet x, y, z a t je třeba signál minimálně z čtyř družic[8]. 

Přesná poloha vysílače je zjistitelná, pokud známe přesnou polohu vysílající družice v 
době vysílání dálkoměrného kódu. Poloha se počítá na základě dráhy, kterou družice 
vysílá v navigační zprávě. Navigační zpráva obsahuje parametr oběžné dráhy družice, čas 
vysílání počátku zprávy, keplerovské efemeridy družice, údaje umožňující korigovat čas 
vysílání družice, almanach, koeficienty ionosférického modelu, stav družice atd. 

Výhody systému GPS [9]: 
§ Vzájemná viditelnost mezi stanicemi není nutná 
§ Nezávislost na počasí 
§ Přesnost pozice je funkcí vzdálenosti mezi stanicemi 
§ Referenční body jsou umístěny, tak jak je vyžadováno 
§ Velmi flexibilní 
§ Poskytuje trojrozměrné informace 
§ Vysoká přesnost 
Nevýhody GPS [9]: 
§ Vysoké provozní náklady na udržení v chodu 
§ Problémy s příjmem v zalesněném, nebo překrytém terénu ( tunely, jeskyně ) 
§ Nutnost dvou stanic pro odhad azimutu 
§ Omezuje se pouze na zemi, není možné použít ve vesmíru 
§ GPS je mnohem přesnější než dosud použité způsoby pro zmapování země 
§ V dnešní době jsou některá řešení ještě drahá 
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2.4 Odometrie 
Odometrie se zabývá odhadem aktuální pozice pohybujícího se objektu vzhledem k 

počáteční poloze, ve které se objekt nacházel před začátkem pohybu a k stanovení 
vzdálenosti, kterou urazilo objekt od začátku pohybu [2]. Předpokládá se, že v ideálních 
podmínkách se nechá určit aktuální poloha objektu jako součet počáteční polohy a dráhy, 
kterou urazila jednotlivá kola. Snímá se celkové natočení kol podvozku, nejčastěji 
pomocí inkrementálních snímačů (enkodérů). Ujetá vzdálenost pak odpovídá celkovému 
úhlu natočení násobeného obvodem kola. Obvod kola, ale není obvykle konstantní 
(stlačitelnost pneumatik), a terén, po kterém se robot pohybuje, není obvykle absolutně 
rovný. To vede také ke kumulaci chyb [2]. Odometrie umožňuje spolu s měřením pohybu 
získat lepší odhad pozice. V některých případech, když nejsou k dispozici externí 
reference, může být odometrie jedinou možností navigace. Nepřesnost odometrie 
způsobují tyto chyby [2]: 

Systematické chyby: 
§ Rozdílné průměry kol 
§ Aktuální průměr rozdílný od nominálního 
§ Výchylka kol 
§ Omezený rozsah enkodérů 
§ Omezená vzorkovací frekvence enkodérů 
Ostatní chyby: 
§ Jízda po nerovném povrchu 
§ Jízda přes neočekávané překážky 
§ Prokluz kol při kluzkém povrhu, rychlém otáčení, nárazech atd. 
Podmínkou přesné odometrie je znalost geometrického modelu vozidla. Je třeba si 

uvědomit, že ne všechny typy podvozků jsou vhodné pro aplikaci odometrie [1]. 

2.4.1 Řízení pohybu pomocí Odometrie 
Typický řídicí systém při řízení pohybu pomocí odometrie se skládá s těchto částí [1]. 
§ Aplikační software – Je používán k programování požadovaných pozic robotu a 

analýze řízeného pohybu 
§ Pohybový řídící člen (Motion controller) – pohybový řídící člen, získává data 

o pozici objektu a analyzuje pohyb a vytváří trajektorii pohybujícího se systému. 
§ Jednotka výkonového budiče motoru (Motor drive amplifier) – zpracovává data 

z řídícího členu a generuje požadovaný proud k řízení motoru. 
§ Motor – motor je akčním orgánem převádějícím elektrickou energii na 

mechanickou energii potřebnou k přesunutí systému do dané polohy. 
§ Mechanické komponenty – motor jim předává energii, realizují pohyb. 
§ Zpětná vazba a pohybový snímač – snímá natočení motoru nebo kola  
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Obr. 2. Snímače pro odometrii a jejich využití [39] 

2.4.2 Nesystematické chyby odometrie 
Nesystematické chyby odometrie jsou vyvolány interakcí robotu s těmi jevy okolí, 

které nemůže přesně odhadnout. Jedná se například o nerovnosti terénu, jako jsou trhliny, 
výstupky nebo různé úlomky. Tyto jevy způsobují, že výsledné natočení (počet otáček) 
kol je větší, než odpovídá skutečné vzdálenosti. 

Nesystematické chyby jsou v odometrii velkým problémem, protože je v podstatě 
nemožné předpovídat horní hranici chyby při aplikaci odometrie [4]. 
§ Problém terénu – Vlivem neočekávaných otáček, přejezdu kol přes nerovný terén 

a prokluzů, může docházet k chybám měření, které se sčítají. Výsledná chyba 
může dosáhnout až takové velikosti, že je výsledek měření nepoužitelný. 

2.4.3 Systematické chyby odometrie 
Systematické chyby odometrie jsou specifické a většinou se při chodu zařízení 

nemění [4]. Je tedy možné změřit individuální příspěvky od dominantních chyb a 
kompenzovat je pomocí řídícího software. Pro příklad uvedeme způsob výpočtu 
některých systematických chyb. 
§ Rozdílný průměr kol 

LRd DDE /=  (2.4.1) 

 dE …………….chyba rozdílného průměru kol 
 LR DD / ………..podíl průměrů pravého a levého kola 
§ Rozdílná báze kol - je definována jako vzdálenost mezi dvěma kontaktními body 

dvou kol a povrchem: 

nomactb bbE /=  (2.4.2) 

 bE ……………chyba rozdílné báze kol 
 nomact bb / ……..podíl aktuální a nominální báze 

2.5 Inerciální navigace 
Každý objekt má šest stupňů volnosti. Jsou to tři lineární stupně volnosti (x, y, z), 

které udávají pozici a tři stupně volnosti rotace ( )ϕψ ,,Θ , které specifikují polohu 
objektu. Pokud je známo těchto šest proměnných, známe polohu, kde se objekt nachází. 
Pokud jsou tyto údaje monitorovány po určitou dobu, tak je možné určit dráhu a rychlost 
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pohybu objektu. Tento způsob navigace se velmi často používá například pro navigaci 
raket a nazývá se inerciální navigace [2]. 

Inerciální navigace používá inerciálních snímačů pro měření pohybu objektu a jeho 
následné pozice, přičemž primární veličinou je jeho zrychlení. Nejčastěji využívanými 
snímači pro inerciální navigaci jsou akcelerometry a gyroskopy. Princip spočívá v tom, že 
je-li známa počáteční poloha a zrychlení ve všech osách, které jsou pro měření důležité, je 
možné určit okamžitou rychlost a polohu. Pomocí gyroskopů je poté možné získat údaje o 
natočení vzhledem k počátku souřadného systému. Tato technologie byla patentována v 
roce 1910 v Německu a později používána k navigaci raket V-1 a V-2. Ze zrychlení je 
možné poměrně jednoduše pomocí integrací získat rychlost a další integrací pozice. Do 
integrace ale nevstupují pouze zrychlení objektu, ale i všechny chyby vznikající při 
měření zrychlení. Tím dochází k zatížení takto získané rychlosti a polohy o chyby 
snímačů zrychlení. Tento princip se donedávna používal pouze na ponorkách, tancích, 
letadlech a balistických střelách, hlavně z důvodu vysoké ceny [2], způsobené použitím 
drahých „konvenčních“ akcelerometrů a gyroskopů. S nástupem technologie MEMS, se 
na trhu objevili levné MEMS akcelerometry a gyroskopy, které výrazně zlevnili inerciální 
navigaci. Díky tomu se stále častěji setkáváme s levnými navigačními přístroji 
doplněnými mimo GPS technologie i inerciální navigací pro případy, kdy je GPS signál 
pro zařízení nedostupný. Nevýhodou řešení inerciální navigace s MEMS snímači je 
výrazně nižší přesnost oproti konvenčním řešením. 

Pro inerciální navigaci se nejčastěji používají dva přístupy: 
§ Kardanový inerciální navigační systém – využívá gyroskopicky stabilizovanou 

platformu pro vyvážení snímačů s předdefinovaným referenčním rámem. Jejich 
výhodou je to, že na ně působí menší síly a je snadnější vypočítat aktuální pozici. 
[2]. 

§ Bezkardanový inerciální navigační systém – používá plošinu pevně spojenou 
s vozidlem. Jejich nevýhodou je složitější výpočet polohy, výhodou pak 
jednodušší mechanická konstrukce [2]. 

2.5.1 Zdroje chyb při použití inerciální navigace 
§ Odchylky a parazitní zrychlení – Tyto vlivy mají nejvíce negativní dopad na 

přesnost [5]. Odchylky gyroskopů a parazitní zrychlení akcelerometrů jsou malé 
odchylky, které systém načte a musí být kompenzovány. Tyto odchylky mají 
kvadratický vliv na výsledek. 

2

2
1 ntE =  (2.5.1) 

n………………….nepřesnost 

t…………………..čas 

§ Teplota má vliv na snímače. Při jejím nárůstu dojde k zvýšení odchylek. 
§ Hystereze – Odchylky se v čase neustále mění, dochází k ní při snaze o filtraci 

nepříznivých vlivů a šumů 
§ Vibrace – Akcelerometry zachycují i parazitní vibrace 
 Některé chyby mohou být značně eliminovány užitím vhodných filtrů [5], o kterých 

bude pojednáno v dalších kapitolách. Teplotní charakteristika snímače bývá velmi často 
výrobcem specifikována a je možné při znalosti skutečné teploty tento vliv predikovat a 
potlačit. Výhodou inerciální navigace je, její nezávislost na externích zařízeních (družice, 
majáky) [5]. 
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2.6 Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku a laseru 
Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku nebo laseru se používá při absolutní lokalizaci 

u landmarkování a srovnávacího modelu. V následující kapitole jsou proto zkráceně 
popsány výhody a nevýhody využití těchto systémů. Princip činnosti spočívá v měření 
doby šíření vyslaného a odraženého ultrazvukového impulzu.  

2.6.1 Snímač měřící vzdálenost pomocí ultrazvuku 
Snímače jsou vhodné pro měření vzdáleností objektů, které jsou schopny odrážet 

ultrazvuk [43]. Objekty mohou mít různý tvar různou drsnost i barvu. Princip činnosti 
spočívá v měření doby šíření vyslaného a odraženého ultrazvukového impulzu. Přijímaný 
signál je vyhodnocen elektronikou integrovanou ve snímači. Podle typu snímače je poté 
výstupní informací analogový, nebo digitální signál. Na rozdíl od optických snímačů 
nemají změny barvy a průhlednosti vliv na rozpoznání objektů. Snímače je možné 
používat i v nepříznivém prostředí. Jsou odolné k nečistotám a jejich spolehlivost není 
ovlivněná kouřem, kontaminacemi a výpary. Maximální hodnota dosahu závisí nejen na 
provedení a fyzikálních vlastnostech objektu, ale i na vlivu okolního prostředí [43]. 

Výhody snímačů měřících vzdálenost pomocí ultrazvuku [43]: 
§  bezdotykové měření vzdálenosti a vyhodnocování polohy nezávislé na barvě, 

jasu, lesklosti a hrubosti povrchu 
§  Odolnost proti okolním vlivům v průmyslovém prostředí 
§  Stejná přesnost vyhodnocení pevných, sypkých i tekutých hmot 
§  Bezproblémové vyhodnocení čirých objektů 
§  Provoz několika snímačů v bezprostřední blízkosti 
§  Odolnost proti kolísání napájecího napětí 

2.6.2 Snímač měřící vzdálenost pomocí laseru 
Měření vzdálenosti je založeno na triangulačním principu [44]. Laserový paprsek 

dopadá na objekt jako malý bod. Přijímač snímače detekuje pozici tohoto bodu. Úhel 
dopadu se mění v závislosti na vzdálenosti [44]. Výstup z fotodiody je načítán 
integrovaným mikrořadičem. Mikrořadič přesně vypočítává úhel na základě rozložení 
paprsku na fotodiodě a na základě toho vyčítává vzdálenost. 
§ Mikrořadič zaručuje vysoký stupeň linearity 
§ Kombinace mikrořadiče a fotodiody umožňuje měřit interferenci odrazů a získávat 

tak spolehlivá data z povrchů 
§ Snímač je schopen se přizpůsobit různým barvám tím, že koriguje svoji citlivost, 

takže nezáleží na barvě objektu. 
§ Rozlišení a přesnost jsou závislá na vzdálenosti objektu 

2.7 Lokalizace založená na landmarkování 
Navigace mobilních robotů založená na landmarkování je velmi často využívaná v 

průmyslu. Je to navigační strategie, která se spoléhá na identifikaci a následném 
rozeznávání vlastností prostředí nebo objektů v okolí [10]. Tento proces je poměrně 
složitý, hlavně díky šumu snímačů a změnám v reálném světě. Systémy používající 
landmarkování se skládají většinou ze snímačů detekujících značky v prostředí, metody 
která porovnává nalezené objekty se známou mapou, a metody výpočtu polohy. Existují 
dvě hlavní metody landmarkování a to: 
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§ Rozpoznávání objektů – Je nutné zvolit takové objekty, které mají optimální 
kontrast. U tohoto druhu rozpoznávání známe velikost objektu a jeho tvar. Mnoho 
těchto systémů je založených na počítačovém vidění [11].  

§ Sledování přímky – Tento přístup se často využívá v průmyslu. Jde o jeden 
z nejstarších způsobů navigace. Takto navigovaný objekt nemá svobodu pohybu. 
Snímače většinou fungují na magnetickém principu, optickém principu anebo na 
sledování přímky, která má jinou teplotu než prostředí [11]. 

 

 
Obr. 3. Robot rozpoznávající objekty [40] 

2.7.1 Výhody a nevýhody landmarkování 
Výhody landmarkování [11]: 
§ Landmarkování nevyžaduje změny prostředí, značky jsou poměrně levné.  
§ Přesnost závisí na vzdálenosti a úhlu mezi robotem a značkami. 
Nevýhody landmarkování [11]: 
§ Větší výpočtová náročnost 
§ Prostředí, které zkoumáme, musí být známé, nebo opatřené značkami. 
§ Je nutné znát počáteční pozici, mohou nastat problémy s rozpoznáním značek. 

2.8 Lokalizace pomocí srovnávacího modelu 
 Tato metoda srovnává pomocí určitého algoritmu vnější geometrické tvary 

prostředí načtené pomocí snímačů se známou mapou prostředí [12]. Aktuální pozice je 
počítána na základě dat získaných pomocí odometrie a dat z ostatních snímačů.  Pomocí 
tohoto způsobu lokalizace je možné vyšetřit chyby odometrie. Tento způsob lokalizace 
používá nejčastěji mapu rozdělenou na čtverce. Snímačem může být například sonar, 
který zjišťuje překážky a srovnává je se známým modelem okolního prostředí. Tato 
metoda velice často kombinuje odometrii s jiným způsobem lokalizace, například s  
landmarkováním. 

Nevýhody metody: 
§ Vyžaduje velmi přesnou odometrii 
§ K jejímu zpřesnění se používají pravděpodobnostní filtry, což je náročné na 

výpočet. 
§ Realizace je velmi pracná a drahá 
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2.9 Srovnání jednotlivých způsobů lokalizace 
V předchozích kapitolách byly popsány jednotlivé způsoby jak absolutní tak relativní 

lokalizace, na základě těchto údajů je tedy možné zamyslet se nad použitím jednotlivých 
způsobů lokalizace pro řízení mobilních robotů. 

Jedním ze způsobů lokalizace je odometrie. Při její aplikaci se spoléhá na to, že 
pomocí snímačů je možné na základě otáček kol určit vzdálenost, kterou robot urazil. Pro 
použití odometrie mluví především její jednoduchost. V reálných případech je však 
odometrie zatížena celou řadou chyb. Největší roli hrají chyby systematické, které 
vznikají na základě interakce tělesa s okolím. Jde především o vlivy, které nejsme 
schopni odhadnout. Například pokud těleso přejede přes různé trhliny a hrbolky anebo se 
mu vlivem snížené přilnavosti k povrchu například při dešti začnou protáčet kola, dojde k 
chybám a pokud si tuto chybu neuvědomíme, tak je určení polohy nepřesné. 
Nesystematické chyby odometrie je navíc obtížné odstranit. Odometrie má na rozdíl od 
družicových systémů a inerciální navigace tu nevýhodu, že snímače které používá, jsou 
aktivní součástí systému, jehož polohu se snažíme odhadnout. Snímače pro měření otáček 
jsou prostě přímo v kolech, takže se navíc měření dotýkají i další systematické chyby, 
spojené například s různým průměrem kol. Odometrie je tedy velmi výhodným způsobem 
navigace především pro roboty vybavené koly, za předpokladu, že alespoň částečně 
známe okolní prostředí. U kráčivých robotů je jistě možné použití, které může být 
v daných případech výhodné. 

Použití inerciální navigace má celou řadu výhod. Velmi důležité je to, že systém, 
který využívá inerciálních snímačů pro lokalizaci tělesa v prostoru, může být zcela 
autonomní. Máme-li například inerciální systém, který je schopen monitorovat polohu 
letadla v prostoru, můžeme ho použít i pro lokalizaci ponorky, nebo třeba chodce. 
K realizaci takového systému jsou potřeba minimálně tři gyroskopy, dva trojosé 
akcelerometry a výpočetní jednotka, který bude počítat jednotlivé kinematické veličiny. 
Inerciální navigace je ovšem velmi citlivá na vibrace, proto je při jejím použití potřeba 
nasazení matematických filtračních metod. Je nutné si také uvědomit, že akcelerometry 
nám dodávají informace o zrychleních a gyroskopy informace o úhlové rychlosti. Pokud 
chceme tedy určit natočení, je nutné využít numerické integrace, která vnese do výpočtu 
konečných veličin, také určitou nepřesnost. 

Z družicových systémů je dnes nejrozšířenější systém GPS. Systém GPS je velmi 
moderní systém, který se dnes hojně používá k navigaci v prostoru. Dnes jsou už běžné 
GPS systémy pro navigaci aut, nebo třeba turistické přístroje GPS. Jako nevýhodu GPS je 
však možné uvést to, že ho není možné použít v překrytých prostorách, jako jsou tunely a 
jeskyně. Není tedy možné použít GPS v prostorách, kde není možné zachytit signál 
nejméně ze tří družic. Další nevýhodou GPS je to, že tento způsob lokalizace je možné 
použít jenom na zemi, nikoliv ve vesmíru. S nástupem technologie MEMS, se na trhu 
objevili levné MEMS akcelerometry a gyroskopy, které výrazně zlevnili inerciální 
navigaci. Díky tomu se stále častěji setkáváme s levnými navigačními přístroji 
doplněnými mimo GPS technologie i inerciální navigací pro případy, kdy je GPS signál 
zařízení nedostupný. 

Metody využívající laser nebo sonar mají velké využití především v budovách, ale co 
se týče jejich nasazení ve venkovním prostředí, je jejich použití omezené dosahem 
signálu a teplotními vlivy. 

Metody landmarkování a metoda srovnávacího modelu jsou vhodné k nasazení 
v prostředích, která jsou zmapovaná. Je v nich tedy možné se orientovat na základě 
určitých dominantních objektů, nebo třeba na základě vodící čáry. Lokalizace pomocí 
srovnávacího modelu je však poměrně drahá a je pro ni nutné mít dokonale zmapované 
prostředí. 
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Ze všech způsobů lokalizace uvedených v předchozích kapitolách, se mi tedy jeví 
jako velmi výhodná pro použití v robotice inerciální navigace. Komponenty potřebné 
k její realizaci jsou poměrně dostupné a levné (MEMS sensory). Náročnost výpočtů také 
není velká, je ovšem nutné znát integrační metody. Kompenzaci chyb je poté možné 
provést aplikací různých filtrů. Jistý problém představují vibrace a parazitní zrychlení. 
Velmi výhodně se také jeví kombinovat jednotlivé typy lokalizace. 
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3 Řízení stability mobilních robotů  
Rozlišujeme stabilitu statická a dynamickou. Všechno souvisí se schopností objektu 

navrátit se do stavu, ve kterém se nacházel před narušením rovnováhy [13]. Statická 
stabilita umožňuje pouze návrat do původní pozice objektu. Dynamická stabilita se 
zabývá tím, jak moc času zabere návrat systému do původní pozice. Stabilita je nutná 
podmínka řízení, a je tedy důležité ji neustále sledovat [13]. Vyšetření stability lze chápat 
jako množinu přípustných stavů sil působících na nohu či kolo robotu, která zajišťuje jeho 
stabilitu. Tento přístup také umožňuje sledovat míru stability. Řízením stability je tedy 
rozuměno udržování robotu v takové pozici, která je definována jako stabilní. 

Pohyb robotu doprovází změna spojitých veličin. Proto je nutné vyšetřovat jak 
statickou, tak dynamickou stabilitu. 
§ Statická stabilita – Je vyhodnocována pokud se robot nachází v klidovém stavu. 

To je tehdy, když všechny dynamické síly a momenty jsou zanedbatelné proti 
statickým účinkům [14]. Na objekt tedy působí pouze statické síly a momenty. 

§ Dynamická stabilita – Je vyhodnocována v dynamickém stavu robotu. Určuje se 
stejně jako statická stabilita, ale v tomto případě je nutné započítat dynamické 
projevy pohybu [14]. Je tedy nutné vhodně zvolit metodu. 

3.1 Statická a dynamická stabilita robotů vybavených koly 
Jednokolové roboty jsou svojí konstrukci unikátní. Kolo je staticky nestabilní, ale 

pokud se robot začne pohybovat mírnou rychlostí dopředu, stává se dynamicky stabilním 
[14]. Jestliže se zvyšuje rychlost, zvyšuje se rovněž dynamická stabilita. Kolo je 
gyroskopicky vyvažováno, aby nedošlo ke ztrátě stability při sklopení. Dynamické síly v 
místě kontaktu kola s terénem jsou obdobné jako při kontaktu kola u více kolového 
podvozku. Jednokolový robot proto vykazuje minimální valivý odpor [14]. 

Dvoukolové roboty jsou staticky nestabilní a je nutné jejich stabilitu řídit [14]. 
Z hlediska uspořádání kol jsou možné dvě konfigurace a to konfigurace se sériovým 
uspořádáním kol a konfigurace s paralelním uspořádáním kol. Mobilní robot se sériovým 
uspořádáním kol lze charakterizovat podobně jako jednokolový. [14]. Dynamická 
stabilita se zvětšuje se zvětšující se rychlostí. Kolo je gyroskopicky vyvažováno, aby 
nedošlo ke ztrátě stability při sklopení. Dynamické síly v místě kontaktu kol s terénem 
jsou obdobné jako při kontaktu kola u více kolového lokomočního ústrojí. Dvojkolový 
robot bude vykazovat minimální válivý odpor. 

Mobilní robot s paralelním uspořádáním kol lze charakterizovat podobně jako 
čtyřkolový diferenčně řízený s tím rozdílem, že nemá vepředu a v zadu volně otočná 
nepoháněná kola [14]. Znamená to, že má obdobné manévrovací schopnosti z hlediska 
zatáčení. S výhodou se může otočit na nulovém poloměru okolo svislé osy procházející 
těžištěm robotu. Předpokládá se přitom, že těžiště se nachází na ose uprostřed rozchodu 
obou kol. Jeho statickou i dynamickou stabilitu musí proto neustále zajišťovat 
inklinometr. Oproti předchozímu typu nelze zajistit jeho svislý směr při jízdě po 
vrstevnici na nakloněné rovině [14]. 

Mobilní roboty mající tříkolové a čtyřkolové lokomoční ústrojí představují 
nejpočetnější skupinu z oblasti kolových robotů. Tyto roboty jsou staticky i dynamicky 
stabilní a není potřeba u nich realizovat gyroskopické vyvažování [14]. Nacházejí 
praktické uplatnění v drtivé většině nestrojírenských oblastí s využitím pro různé servisní 
úlohy. Roboty tohoto typu jsou zastoupeny rozsahem od miniaturních velikostí až po 
velikosti běžných dopravních vozidel. V současnosti existuje mnoho různých variant 
konstrukcí a jejich počet se neustále zvyšuje. Z hlediska uspořádání otočných kol je lze 
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rozdělit na diferenčně řízené roboty, roboty s více stupni volnosti, synchronně řízené 
roboty, roboty řízené Ackermanovým způsobem [14]. 

Mobilní roboty se šestikolovým lokomočním ústrojím představují méně početnější 
skupinu z oblasti kolových robotů. Tyto roboty jsou staticky i dynamicky stabilní a ve 
většině případů nesou manipulační nástavbu nebo jinou technologii[14]. Nacházejí 
praktické uplatnění převážně ve venkovním prostředí v různých nestrojírenských 
oblastech. Mají převážně větší rozměry, nosnost a jsou řízeny smykem, stejně jako 
pásové lokomoční ústrojí, popř. mají řízena přední dvě a zadní dvě kola. 

Mobilní roboty se speciálním lokomočního ústrojí představují netradiční konstrukce 
využívané např. pro přepravu břemen s nadměrným objemem či hmotnosti případně 
délkou. Mohou mít velmi dobré manévrovací schopnosti[14]. Lokomoční ústrojí může 
mít větší počet samostatně řiditelných jednotek s jedním nebo dvěma koly. Do této 
skupiny robotů je možné zařadit i roboty s všesměrovými koly. 

 

 
Obr. 4. Příklady mobilních robotů vybavených koly [11].  

3.2 Statická a dynamická stabilita kráčejících robotů 
U dvounohého kráčivého robotu se stupeň volnosti liší v závislosti na obratnosti 

robotu. Jejich kinematická struktura vychází z kinematické struktury lidské dolní 
končetiny, která má 30 stupňů volnosti. Dvounohé kráčející roboty jsou staticky 
nestabilní, ale mohou se pohybovat dynamicky stabilní chůzí [14]. Výrazně se pak 
projevují dynamické účinky pohybu jednotlivých částí robotu (členů kinematického 
řetězce) a je potřeba znát jejich polohu, rychlost popřípadě zrychlení v každém časovém 
okamžiku [14]. Je to nezbytné z důvodu udržení stability a zabránění převržení robotu. 
Abychom získali veškeré informace o poloze, rychlosti a zrychlení částí robotu je potřeba 
velký počet vnitřních snímačů. Je nezbytné rychlé zpracování dat z těchto snímačů a 
rychlá reakce pohonů zvláště při větších rychlostech chůze. Tento fakt klade vysoké 
nároky na řídicí systém, neboť pohony musí vyvinout dostatečně velkou hnací sílu 
(krouticí moment), což je důležité při jejich návrhu [14]. Řídicí systém musí dále 
zabezpečit plynulou změnu z jednoho typu chůze na jiný (chůze po rovině, nakloněné 
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rovině, do schodů, ze schodů apod.) bez trhavých pohybů se zachováním stability v 
každém časovém okamžiku. Třínohé kráčivé roboty spíše výjimkou [14]. 

Konstrukce čtyřnohých kráčejících robotů je většinou inspirována anatomií zvířat. 
Lze rozeznat konstrukce typu savec, hmyz“ a ostatní. Tyto roboty jsou staticky stabilní 
[14], ale v okamžiku, kdy jedna noha není v kontaktu s povrchem, se těžiště robotu 
nachází nad hranou trojúhelníka z bodů kontaktu ostatních noh s povrchem, nebo 
v blízkosti této hrany [14]. V důsledku dynamického účinku nebo náhodné překážky či 
prohlubně může pak dojít k převážení robotu na nohu vykonávající krok. Je tedy nutné 
uvažovat dynamické účinky členů kinematického řetězce a zajistit dostatečné množství 
snímačů pro zjišťování polohy a rychlosti těchto členů. 

Šestinohé roboty splňují podmínky statické stability dokonale, protože nejméně 3 
nohy zůstávají při chůzi stále v kontaktu s povrchem [14]. Těžiště robotu se pak nachází 
stále uvnitř trojúhelníku vytvořeného body dotyku a to v blízkosti těžiště tohoto 
trojúhelníku. Proto je chůze robotu vysoce stabilní a adaptibilní na povahu terénu a robot 
je odolný vůči převrhnutí [14]. Je výrazně potlačen vliv dynamických účinků, takže není 
potřeba znát v každém okamžiku veškeré informace o členech kinematického řetězce. 
Klesá tak množství potřebných snímačů a zjednodušuje se řídicí systém. Sedminohé 
kráčející roboty jsou opět spíše výjimečným případem. 

V této skupině se vyskytují, kromě konstrukcí podobných šestinohým kráčejícím 
robotům pro chůzi po zemském povrchu, i roboty pro pohyb v potrubí a po kolmých 
stěnách – plazivé a šplhající. Koncepce s 8 nohami jsou pro tyto účely výhodnější, 
protože se mohou pomocí čtyř noh dostatečně stabilně uchytit a zajistit pevnou vazbu 
s povrchem, přičemž ostatní čtyři nohy vykonávají krok vpřed [14]. V případě že jedna 
noha ztratí kontakt s povrchem, musí zbylé tři nohy udržet robot na místě se zachováním 
stability. Při chůzi po vodorovných a nakloněných površích jsou rovněž stabilnější než 
šestinohé kráčející roboty. 

Konstrukce jednonohých robotů jsou určeny především pro laboratorní účely [14]. 
Robot je ve většině případů upevněn na konec tyče a pohybuje se tak po kružnici okolo 
pevného středu. Ověřují se tak různé konstrukce nohou. Obecně lze popsat jejich pohyb 
tak, že robot musí vyskočit dostatečně vysoko, aby noha volně kývla do nové pozice 
dříve, než dojde ke kontaktu s terénem. 

 
Obr. 5. Příklady kráčivých robotů [11] 

3.3 Gyroskopické vyvažování 
Gyroskopické vyvažování je princip, který se uplatní především u staticky 

nestabilních robotů, popsaných v předchozích kapitolách. Hlavním cílem je detekovat 
náklony, tak aby se robot nepřeklopil a zůstal ve vztyčené poloze [15]. Čím vyšší objekt 
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je, tím lehčí je ho vyvažovat. Robot má tendenci převrátit se ve směru momentu. Vlivem 
rychlosti je například dvoukolový robot převažován dozadu a vlivem momentu se 
převrací dopředu. Správnou kombinací mezi těmito dvěma faktory je možné robot 
vyvážit.   

 
Obr. 6. Princip gyroskopického vyvažování 

§ Snímač je složen z akcelerometrů a gyroskopů. 
§ Gyroskopy – měří míru náklonu, integrací se získává úhel. Odchylky gyroskopu 

se mění s teplotou. 
§ Akcelerometry – měří gravitaci, jsou ovlivněné momentem, velmi přesné. 
§ Pomocný filtr – filtruje odchylky gyroskopu, výsledky jsou rychlejší. 

 
Obr. 7. Gyroskopické vyvažování lze realizovat PID regulátorem [15]. 

Rovnice pro získání optimálního momentu pro balancování [15]: 
 

KVIVEKVVEARKAAEM **** ++=  (3.3.1) 

 
M ………………. optimální moment 
AE ………………chyba při výpočtu úhlu 
KA……………….rozsah rotace 
VE ……………….chyba při výpočtu rychlosti 
KV ………………rychlost objektu 
IVE ……………...integrovaná chyba rychlosti 
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3.4 Elektronická kontrola stability vozidel ESC 
Elektronická kontrola stability vozidel zvyšuje bezpečnost vozidla detekcí a prevencí 

smyku. Pokud ESC detekuje nebezpečí smyku, aktivuje brzdný systém tak, aby umožnila 
řidiči jet žádaným směrem [16]. Elektronické řízení stability vozidla je pojmenováváno 
různě, podle firmy, která daný produkt dodává například General Motors (Stabilitrack), 
Ford ( Advance Track), Volvo (Dynamic stability control), Toyota (Vehicle stability 
control). Elektronické řízení stability je standardem u evropských aut. Jako snímače se 
také používají MEMS snímače (akcelerometry, gyroskopy) [17]. Tento způsob řízení 
stability je používán pro roboty s Ackermanovým podvozkem.  

Kontrolní systém používá snímače k detekci ztráty trakce, potom spolupracuje 
s brzdným systémem tak, aby udržel vozidlo v daném směru [18]. Pokud například řidič 
najede do zatáčky příliš rychle a překročí schopnosti pneumatik udržet vozidlo na cestě, 
dojde k otáčení a smýkání. Systém řízení stability použije přerušované brzdění u 
jednotlivých kol tak, aby vozidlo jelo po zamýšlené trase [18]. 

 

 
Obr. 8. Grafické znázornění funkce ESP [18] 

3.5 Příklad řízení stability kráčivých robotů      
 (NASA Earbot sensor) 

Vědci z NASA vyvinuli systém Erabot k otestování na kráčivém robotu, který 
vyšetřuje stabilitu pomocí zařízení, které simuluje vnitřní ucho člověka. Model vnitřního 
ucha je energeticky nenáročný systém menší než golfový míček, je složen ze speciálních 
snímačů, které dovedou napodobit detekci pohybu pomocí vnitřního ucha a hlemýždě u 
člověka[19]. Xander Twombl vědec z NASA prohlašuje, že se snaží zpracovávat signály 
získané ze snímačů stejně, jako lidský mozek řídí stabilitu chůze člověka. 

Lidské ucho má celé skupiny citlivých vláknových receptorů a nervových vláken. 
Uvnitř dutých oblastí se tento systém spojuje jako systém malých jeskyní v labyrint, je to 
struktura, kterou nazýváme hlemýžď. Tento orgán napomáhá člověku udržovat stabilitu a 
slyšet. 

Earbot používá snímače, které umožňují určit směr pohybu. Jedná se o snímače 
MEMS [19]. U Earbotu je měřeno zrychlení pomocí akcelerometrů a rotace pomocí 
gyroskopů. Tyto snímače jsou podobné orgánům člověka, které měří akceleraci a rotaci 
hlavy. Vědci z NASA prohlašují, že robot vybavený touto soustavou snímačů, bude 
schopen překonat i náročný terén jako je skalnatý terén, svah anebo se bude moci 
pohybovat uvnitř jeskyně [19]. Schopnost robotu objevovat nový terén ovšem nezávisí 
pouze na kontrole stability, ale také na stavbě robotu.  
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Obr. 9. Robot Škorpión, na kterém NASA testuje systém snímačů   EARBOT 

[19] 

3.6 Metody určení stability robotu 
K určení stability robotů se používají různé matematické metody. Tyto metody lze 

rozdělit na dvě hlavní skupiny. Jedná se o metody energetické a geometrické. 

3.6.1 Energetické metody 
Energetické metody stability řeší množství energie, při kterém je robot stabilní [20]. 
§ Metoda ESM (Energy stability margin) – Metoda spočívá ve výpočtu minimální 

potencionální energie, která je potřebná k tomu aby dostala projekci těžiště vně 
hrany opěrného mnohoúhelníku a tím došlo k převržení robotu [20]. 

§ Metoda NESM – Vychází z metody ESM ukázala se jako více efektivní pro 
výpočet staticky stabilního robotu [20]. 

§ Metoda DESM – K řešení stability robotu, u kterého je důležité počítat 
s dynamickými účinky, byla vyvinuta metoda DESM. Ling a Song definovali 
dynamickou okrajovou stabilitu jako nejmenší dovolený moment ze všech 
momentů podél hran opěrného mnohoúhelníka, normalizovaného na váhu 
systému [20]. 

§ Metoda FASM – Cílem FASM je nalezení úhlu mezi vektorem výsledné síly 
působícím v těžišti robotu a vektorem Ri, normálou rotační osy směřující od 
těžiště. Je li úhel roven nule, pak je robot nestabilní [20]. 

3.6.2 Geometrické metody  
§ Metoda ZMP (Zero moment point) – Vykazuje dobré výsledky při pohybu robotu 

po nerovném povrchu. ZMP může být definován jako bod na podkladu 
kráčejícího robotu, v němž je součet všech horizontálních složek momentů nulový 
[21]. 

§ Metoda FRI (Foot rotation indicator) – Je určená pro situace kdy máme extrémně 
malou dotykovou plochu chodidla [21]. 

§ Metoda CMP (Centroidal moment pivot) – CMP bod je definován jako bod, který 
vzniká protnutím podkladu a myšlené přímky, která prochází těžištěm paralelně 
se směrem sil působících na chodidla robotu [21]. 
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4 Inerciální senzorika 

4.1 Akcelerometry 
Akcelerometr je snímač, který měří zrychlení objektu [25], měří velikost a směr 

zrychlení. Akcelerometry je také možné použít ke snímání náklonu, měření vibrací a 
otřesů [25]. Jejich použití je také stále častější v přenosných elektrických zařízeních 
(spotřební elektronika) a herních konzolách. 

Akcelerometr měří zrychlení na základě znalosti g (gravitačního zrychlení). Účinek 
gravitace a zrychlení působícího na objekt je stejný podle Einsteinova principu 
rovnocennosti. 

Následkem toho je, že výstup z akcelerometru je závislý na hodnotě g v daném místě. 
To znamená, že akcelerometr bude vždy v zemských podmínkách snímat jedno g ve 
svislé ose. Pro získání zrychlení během pohybu musí být hodnota jednoho g ve svislé ose 
odečtená.  Zrychlení v podélných osách je měřeno přímo. Je nutné si také uvědomit, že 
při volném pádu bude akcelerometr ve svislé ose snímat nulovou hodnotu. Moderní 
akcelerometry jsou, mikro elektromechanické komponenty (MEMS), které se dají získat 
za poměrně malou cenu. 

4.1.1 Použití akcelerometrů 
§ Bezpečnostní zařízení: pro měření vibrací aut, strojů a budov. Mohou být také 

použity k měření seizmické aktivity a chvění strojů. Měření dynamické 
vzdálenosti a rychlosti s vlivem a bez vlivu gravitace 

§ Přírodní vědy: monitorování pohybu zvířat 
§ Vojenství: Naváděcí systémy balistických střel 
§ Samočinné aplikace: airbagy, detekce překlopení, detekce odpojení přívodu 

paliva, detekce nárazu, kontrola zavěšení, dynamická kontrola vozidla, brzdové 
systémy, bezpečnost cestujících. 

§ Péče o zdraví a fitness aplikace: rehabilitační přístroje, měření rozsahu tělesného 
pohybu, měření rychlosti a hloubky stlačení hrudi, pedometry, ergonomická 
zařízení, zařízení pro sportovní lékařství, sportovní diagnostické systémy. 

§ Průmyslové a zákaznické aplikace: detekce pádu, ochrana HDD, MP3 přehrávače, 
přenosná elektronika, E- kompasy, stabilizace obrazu, robotika, vstupní zařízení 
pro virtuální realitu, bezpečnostní zařízení, navigace, dead reckonig pro GPS, 
černé skříňky, kontrola lodní přepravy, akustika, kontrola rovnováhy přístrojů, 
kontrola opotřebení ložisek, monitorování seizmické aktivity, řízení stability aut 
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Obr. 10. Příklady použití akcelerometrů [27] 

4.1.2 Typy akcelerometrů 
Existuje mnoho typů akcelerometrů, které se odlišují snímacím prvkem a principem 

jejich jednotlivých operací [26]. 
§ Kapacitní akcelerometry: Snímají změnu elektrické kapacity v závislosti na 

zrychlení. Akcelerometr snímá změnu kapacity mezi klidovým a pohybovým 
stavem 

§ Piezoelektrické akcelerometry: Používají jako snímací prvek krystal, který 
generuje elektrické napětí v závislosti na síle, která působí na každý pohybující se 
objekt. Tento jev je známý jako piezoelektrický efekt. 

§ Piezorezistivní akcelerometr: Měří elektrický odpor odpovídající síle působící na 
pohybující se objekt. 

§ Akcelerometry využívající Hallova jevu: Měří napětí na základě poměného 
magnetického pole v okolí akcelerometru 

§ Magnetoresistivní akcelerometry: Měří odpor v závislosti na magnetickém poli 
v okolí akcelerometru. Princip je podobný jako u akcelerometru využívajícího 
Hallova jevu. 

§ Akcelerometr využívající přestup tepla: Měří tepelné změny, které vznikají během 
akcelerace. 

§ MEMS akcelerometry: Využívají mikro-mechanickou strukturu v kombinaci 
s vyhodnocovací mikro-elektrotechnikou, která zjišťuje změnu zrychlení na 
základě změny kapacity. 
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4.1.3 Základní parametry akcelerometru 
Pokud vybíráme vhodný akcelerometr pro určitou aplikaci, je nutné seznámit se 

s jeho základními parametry. Mezi nejdůležitější parametry patří [26] : 
§ Dynamický rozsah: Dynamický rozsah je ± maximální amplituda, kterou je 

schopen akcelerometr měřit. Dynamický rozsah je u akcelerometrů uváděn v g. 
§ Citlivost: Citlivost je velmi důležitým parametrem akcelerometru. Jedná se 

v podstatě o schopnost reagovat na změnu vstupního signálu změnou signálu 
výstupního. Citlivost referuje o schopnosti zjištění pohybu u akcelerometru. U 
akcelerometru je citlivost udávána v mV/g. 

§ Frekvenční odezva: Frekvenční odezva je rozsah, pro který snímač detekuje pohyb 
a udává správně výstup. Frekvenční odezva je udávána v Hz. 

§ Citlivé osy:  Jedná se o počet citlivých os, kterými akcelerometr disponuje. 
Akcelerometry se vyrábějí jednosé , dvouosé a tříosé 

§ Rozměr a Hmotnost: Hmotnost akcelerometru by měla být znatelně nižší, než 
hmotnost objektu, jehož kinematické parametry měříme. 

4.1.4 MEMS akcelerometry 
Struktura a funkce MEMS akcelerometru je založena na proměnné kapacitě 

tříelektrodového vzduchového kondenzátoru [27]. Využívá se zde známé nelineární 
závislosti kapacity C na vzdálenosti elektrod kondenzátoru dle vztahu: 

C = ε . S / d (4.1.1) 

Kde ε je konstanta a S je plocha elektrod. Pokud tedy jedna elektroda bude pohyblivá 
a její pohyb bude závislý na působícím zrychlení, získáme kapacitní akcelerometr. A 
protože taková struktura pohyblivých nosníčků (elektrod) je snadno realizovatelná 
MEMS technologií, vznikne nám MEMS akcelerometr. Hlavní je zjistit lineární a 
dostatečně citlivý převod zrychlení na mechanický posuvný pohyb [27]. Ten totiž určuje 
samotný měřící rozsah snímače, tj. maximální a minimální měřitelné zrychlení. Zde se 
vychází ze základního vztahu pro působení síly při zrychlení: 

 F = m. a, (4.1.2) 

kde F je síla vzniklá působením zrychlení a na hmotu m [27]. Síla se pak přes pružiny 
převádí na posuv nosníčku, jehož některé části tvoří pohyblivé elektrody vzduchového 
kondenzátoru. Jejich pozice vůči levým pevným elektrodám a pravým pevným 
elektrodám určuje elektronicky měřenou hodnotu kapacity takto vzniklého kondenzátoru. 

Elektronika, která měří změnu kapacity, převádí ji na změnu napětí a zpracovává 
takto získaný signál na standardní lineární napěťový výstup, je implantována pod 
snímacím elementem překrytého krycí "kopulí" [27]. K měření kapacity se využívá 
metody spínaných kondenzátorů řízené číslicovou logikou a generátorem spínacího 
hodinového signálu. Dochází tak k převodu změny kapacity na změnu napětí. To je 
následně linearizováno a filtrováno a to opět obvody se spínanými kondenzátory a 
nakonec se provádí kompenzace vlivu teploty. 
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Obr. 11. Princip funkce MEMS akcelerometru [49] 

 

 

 
Obr. 12. Průběhy jednotlivých veličin získaných 

z akcelerometru. 

Výrobou MEMS akcelerometrů se zabývá stále větší množství výrobců. Následuje 
popis parametrů a vlastností několika vybraných akcelerometrů. 

4.1.4.1 MEMS akcelerometr ADXL 203 
Je dvouosý akcelerometr od firmy Analog devices. Je integrován v 8 pinovém 

pouzdře, dva piny jsou použity pro napájení (COM a Vs) a dva jako výstup napětí, která 
odpovídají měřeným napětím (X výstup, Y výstup) a jeden pin je použit pro ověření 
funkčnosti snímače. Spojitá šířka pásma jednotlivých os je nastavována kapacitou 
kondenzátorů Cy a Cx připojenými na X výstup a Y výstup [38]. 
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Obr. 13. Technické údaje akcelerometru ADXL203 [38]. 

4.1.4.2 MEMS Akcelerometr MMA6260Q 
Dvouosý akcelerometr od firmy Freescale s vysokou citlivostí. Hlavní parametry 

akcelerometru jsou znázorněny na obrázku 14 [46]: 
 

 
Obr. 14. Technické údaje akcelerometru MMA6260Q [46]. 

4.1.4.3 MEMS akcelerometr ADXL 330 
Jedná se o tříosé akcelerometry, jejichž hlavní technické parametry a blokové schéma 

jsou znázorněno na obrázku číslo 15. [33]. 
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Obr. 15. Technické údaje akcelerometru ADXL303 [33]. 

4.1.4.4 MEMS akcelerometr MMA 7261QT 
Je tříosý snímač od firmy Freescale, vybavený filtrem a kompenzací teploty. Hlavní 

parametry a blokové schéma snímače jsou patrné z obrázku 16 [51]. 
 

 
Obr. 16. Technické údaje akcelerometru MMA7261QT [51] 

4.2 Gyroskopy 
Gyroskopy jsou snímače založené na gyroskopickém jevu. Jejich pozice vzhledem 

k připevněnému objektu je neustále měřena. Na základě těchto vlastností je možné 
sledovat pohyb a aktuální pozici daného objektu [28]. 

Gyroskopy jsou již dlouhou dobu známy a využívány pro měření a určování změny 
polohy nebo natočení libovolného předmětu, ke kterému jsou připevněny [29]. Dříve bylo 
možné použít jejich mechanické provedení, případně optické s využitím světla. Dnes je 
již lze ale najít v integrované podobě klasických součástek obsahující mimo samotný 
snímač i celou škálu vyhodnocovacích obvodů a logiky [29]. Výstup je pak analogový, 
digitální nebo obojí. Díky tomu lze gyroskopy použít i v běžných aplikacích, nejen ve 
vědě a výzkumu. Například dnes běžné přesné určování pozice a sledování pohybu 
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objektů přes GPS by bez gyroskopů nebylo možné. Gyroskopy existují v mechanickém, 
optickém, MEMS, jaderném a kvantovém provedení. 

4.2.1 Gyroskopický jev 
Gyroskopického jevu se užívá k prostorové stabilizaci polohy větších strojů a 

technických zařízení, například pro řízení letu družicových stanic, přesnou konstantní 
stabilizaci dělových hlavní, letu kosmických lodí, dráhy umělých družic a 
meziplanetárních sond [31]. 

Tentýž jev je základem mnoha leteckých přístrojů, jako je například umělý horizont 
nebo gyrokompas. Setrvačnost lze také využít pro udržení přímého směru dráhy letu 
projektilů, jako je šíp, raketa, kulka či dělostřelecký granát. Základní rovnici popisující 
chování gyroskopu můžeme zapsat takto [31]: 

( )
α

ω
τ I

dt
Id

dt
dL

===  (4.2.1) 

Kde vektory τ  a L jsou krouticí moment a úhlový moment. Skalární veličina I je 
moment setrvačnosti gyroskopu a vektor ω  je úhlová rychlost. Vektor α je úhlové 
zrychlení. Z toho vyplývá, že krouticí moment τ aplikovaný kolmo k ose rotace a také 
kolmo k L, má za následek rotaci k ose kolmé k oběma vektorům τ  i L. Tento pohyb se 
nazývá precese. Precese je fyzikální jev, při němž se působením vnější dvojice sil mění 
orientace osy setrvačníku v prostoru. Působí-li na rotující těleso obecně orientovaná 
vnější dvojice sil, můžeme tuto dvojici sil rozložit na složku rovnoběžnou s osou rotace a 
na složku kolmou k této ose. První složka podle své orientace buď urychluje rotaci tělesa, 
nebo ji naopak snižuje. Druhá, kolmá složka dvojice vnějších sil pak způsobuje změnu 
orientace osy rotace tělesa, která se začne otáčet podle osy kolmé na osu rotace tělesa i na 
druhou složku dvojice vnějších sil. Obecně mohou existovat dva případy vzájemné 
prostorové polohy vektorů úhlové rychlosti rotace a precese [30]. Jedná se o souběžnou a 
protiběžnou precesi. Okamžité úhlové zrychlení je dáno vztahem [30]: 
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, kde musíme derivaci provádět jako složenou, neboť oba dva členy mění jak polohu, 
tak i velikost: 
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Z tohoto vztahu lze dostat Resalovo zrychlení, dle vztahu[30]: 

ϕψα
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r
&r

×=RES  (4.2.4) 

Toto zrychlení nám generuje přídavný moment – gyroskopický moment – , 
definovaný podle vztahu [30]: 

( )ϕψ
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×= oG IM  (4.2.4) 

Gyroskopický moment, který je svou podstatou setrvačný účinek, nám způsobuje 
přídavné zatížení. Toto zatížení je pak nutné kompenzovat v uložení. Zhruba na tomto 
principu funguje mechanický gyroskop. 
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4.2.2 Typy gyroskopů 
§ Mechanický gyroskop: Je označován též jako Gyroteodolit. Používá se k přímému 

určování azimutů zvolených směrů. Mechanický gyroskop je těleso tvaru prstence 
rychle rotující kolem osy na toto těleso kolmé [2]. Není li mechanický gyroskop 
ovlivněn vnějšími silami, udržuje jeho rotační osa v prostoru stálý směr. Pokud je 
setrvačník umístěn v prostoru země, je unášen z rotující zemí, a tím se obecně 
mění směr jeho rotační osy. Setrvačník na to reaguje tak, že se snaží srovnat svoji 
rotační osu s osou země. Stabilizovaný mechanický gyroskop svou osou ukazuje 
k severu. 

§ Kvantový gyroskop: Patří mezi zvláštní případy gyroteodolitů, nevyužívá vlastní 
setrvačné hmoty, ale vlastností atomových jader [2]. 

§ Jaderný gyroskop: Využívá principu jaderného paramagnetismu látek (voda, 
organické roztoky, helium, páry rtuti). Atomy nebo molekuly těchto látek mají 
v základním stavu magnetický moment daný spiny jader. Orientujeme-li 
magnetické momenty jader magnetickým polem a potom pole zrušíme, pak 
nepůsobí-li jiné magnetické pole, zachová si výsledný magnetický moment po 
jistou dobu svoji orientaci, nezávisle na změny polohy zařízení obsahujícího 
látku. Pro jaderné gyroskopy se volí látky s velkými relaxačními časy [2]. 

§ Optické gyroskopy: Využívají ke své činnosti Sagnacova jevu, kdy při rotaci 
kruhového vlnovodu úhlovou rychlostí Ω, v němž proti sobě obíhají dva světelné 
svazky, je obvodová rychlost svazku ve směru Ω zvyšována a pro opačný směr 
snižována o hodnotu v = Ω . R. Optické gyroskopy lze rozdělit na laserové a 
vláknové [2]. 

§ MEMS gyroskopy: Jsou to snímače spojující vyhodnocovací elektroniku a 
mikromechanické struktury. Tyto snímače jsou nejvíce vhodné pro naši aplikaci, 
proto jim bude věnována následující kapitola [2]. 

4.2.3 MEMS gyroskopy 
MEMS gyroskopy používají k detekci otáčení vibrační mechanismus, nemají rotační 

součásti, takže nejsou potřebná ložiska a jiné součásti. MEMS gyroskopy mohou být 
z tohoto důvodu miniaturizovány a snadno sériově vyráběny. Všechny vibrační 
gyroskopy jsou založeny na přeměně energie mezi dvěma vibračními módy systému 
založeném na Coriolisově zrychlení. Coriolisovo zrychlení [32] se spočítá na základě 
tohoto vztahu: 

ω
rrr .2vacor =  (4.2.5) 

Základ MEMS gyroskopu je tvořen rezonující strukturou upevněnou v rámu, která se 
vlivem mechanické rezonance, zde reprezentované pružinami, pohybuje v uvedeném 
směru kolmém na směr otáčení. To je důsledkem vzniku Coriolisovy síly úměrná úhlové 
rychlosti otáčení, která stlačí vnější pružiny rámu a způsobí vzájemný posuv měřících 
plošek, ty fungující jako elektrody vzduchových kondenzátorů. Výstup je tedy změna 
kapacity úměrná úhlové rychlosti otáčení °/s [29]. MEMS vibrační gyroskopy můžeme 
rozdělit na několik druhů: 
§ Gyroskopy s rezonující vidličkou (Tuning fork gyroscopes): Skládají se z dvou 

rezonančních vidliček, které kmitají se stejnou amplitudou, ale v opačném směru. 
Pokud dojde k rotaci, Coriolisova síla generuje ortogonální vibrace, které mohou 
být snímány celou řadou mechanismů [32]. 
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§ Gyroskopy s vibračními kolečky (Vibrating-Wheel gyroscopes): Mají vibrační 
kolečka, která jsou řízena tak aby vibrovala kolem svých os symetrie. Rotace 
v ose se zjistí na základě naklopení těchto koleček [32]. 

§  Gyroskopy s rezonujícím sklem (Wine glass resonator gyroscopes): Jsou 
vyrobeny z křemíku, jsou také známé pod názvem hemisférické gyroskopy. 
Resonanční kruh je přiveden k vibraci, získá se uzlový bod a z něj úhel [32]. 

 
Obr. 17. Gyroskop ADXRS 150 

MEMS Gyroskopy je tedy možné použít pro celou řadu aplikací, k těm nejčastějším 
patří tyto: 
§ Detekce a měření rotačního pohybu, detekce náklonu 
§ Stabilizační jízdní systémy automobilů, detekce převrácení automobilu 
§ Zpřesňování pozice systémů GPS  
§ Zjišťování změny polohy, detekce pohybu  
§ Měření setrvačnosti  
§ Navádění a řízení raket, letadel, robotů apod. 

4.2.3.1 MEMS Gyroskop ADXRS 150 

 
Obr. 18. Technické údaje gyroskopu ADXRS150 [41] 

4.2.3.2 MEMS Gyroskop MLX90609-E2 
MEMS Gyroskop od firmy Melexis s vysokým rozlišením a dynamickým rozsahem. 

Hlavní technické parametry jsou patrné z obrázku 19 [47]. 
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Obr. 19. Technické údaje MEMS gyroskopu MLX90609-E2 [47] 

4.2.3.3 MEMS Gyroskop LISY300AL 
LISY 300AL je MEMS gyroskop od firmy ST. Snímač je vybaven filtrem typu dolní 

propust. Hlavní technické parametry jsou patrné z obrázku 20 [52]. 
 

 
Obr. 20. Technické parametry MEMS gyroskopu LISY300AL [52] 
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4.3 Inerciální měřící jednotka ( IMU ) 
Inerciální měřící jednotka snímá pohyb komplexně. Tvoří hlavní část inerciálních 

naváděcích systémů. Používá se jako komponenta inerciálních naváděcích systémů 
používaných ve vzduchu, vesmíru, vodě a jiných prostředích [22]. Tento systém se také 
velmi často používá do balistických raket. IMU pracuje na základě snímání pohybu 
včetně typu pohybu, rozsahu pohybu a směru pohybu. Pro zjištění dat používá kombinaci 
akcelerometrů a gyroskopů. Informace z těchto snímačů umožňují získat aktuální pozici 
objektu na základě metody, která se nazývá dead reckoning [22]. 

IMU detekuje aktuální změny zrychlení, stejně jako změny při rotaci objektu tedy 
stoupání, zatáčení, kroužení. Hlavní nevýhodou inerciálních jednotek je, že většinou trpí 
akumulací chyb [22]. Nevýhodou je že naváděcí systém neustále přidává zjištěné změny 
k předchozímu výpočtu pozice, ať jsou chyby jakkoliv malé jsou přidávány neustále krok 
za krokem a tak se chyba navyšuje. To vede k tomu, že vzniká rozdíl mezi tím, kde se 
systém aktuálně nachází a tím co je naměřeno pomocí IMU. Inerciální měřící jednotka je 
většinou pouze jednou ze součástí navigačního systému. Další systémy se používají ke 
korekci nepřesností, kterou bude IMU nevyhnutelně trpět. Jde například o systém GPS, 
externí snímač rychlosti, barometrický systém pro opravu výšky, magnetického kompasu 
[22]. Inerciální měřící jednotka většinou obsahuje tři akcelerometry a tři gyroskopy. 
Akcelerometry jsou umístěny tak, že jsou jejich osy navzájem kolmé. Akcelerometry 
měří inerciální akceleraci a jsou také známy jako g-snímače. Gyroskopy jsou umístěny 
podobně jako akcelerometry, vždy jeden na každou osu rotace tělesa. Dnes je již téměř 
každá soukromá nebo vojenská loď vybavená tímto systémem. Většina letadel je také 
vybavena inerciální měřící jednotkou. 

4.3.1 Inerciální měřící jednotky Crysta a Ln-200 
Jednou z dostupných IMU na trhu je inerciální měřící jednotka Crysta. Je to malý 

tříosý systém, který poskytuje informaci o změně natočení a akcelerace [24]. Jednotka je 
připojována přes rozhraní RS232 a vstup pro GPS jí umožňuje časovou korekci. Snímač 
má kalibrovaná výstupní data. Gyroskopy mají rozsah 300 stupňů za sekundu, 
akcelerometry mají rozsah 10g. Výstupní data mají rozsah 200Hz. 

 
Obr. 21. Měřící jednotka Crysta [24] 

Inerciální měřící jednotka LN 200 je jednotka která využívá optické vláknové 
gyroskopy a mikroakcelerometry [23]. LN200 je hermeticky uzavřený a neobsahuje 
žádné pohyblivé díly nebo vnitřní dutiny, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivou činnost. 
LN200 má široký rozsah použití, zákazníci ho používají pro navigaci v prostoru, 
v řízených střelách, Radar/EO/FLIR stabilizace a tak dále. 
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Obr. 22. Měřící jednotka LN200 

4.3.2 Inerciální měřící jednotka RLVBIMU 01 
RLVBIMU 01 je tříosá inerciální měřící jednotka, která se skládá ze tří 

akcelerometrů a tří gyroskopů, které umožňují informovat o natočení tělesa 
v jednotlivých osách. RLVIMU 01 je navržena pro užití s GPS anebo jako samostatná 
jednotka s jednoduchou konfigurací a připojením k sběrnici CAN [50]. 

 

 
Obr. 23. RLVBIMU-01 a její technické parametry[50]. 
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5 Filtrace signálů 

5.1 Bayesův Filtr 
Bayesův filtr je založen na sekvenčním odvození skrytého stavu kx  daného 

pozorováními { }nk yyyy ...., 21:1 = [45]: Může být vyjádřen ve stavovém prostoru 
vztahy : 

( )kkkk vxfx ,1 =+           (5. 1. 1) 
( )kkkk xgy η,=          (5 .1. 2) 

kf ………………..mapování umožňuje expanzi stavů 

kv ………………..šum 

ny ……………….pozorování je funkcí stavu kx  

kη ……………….šum pozorování 
Je nutná určitá znalost využitelná při expandování stavového prostoru. Cílem použití 

filtru je předpovědět stav kx , který je dán předchozími pozorováními ky :1 , a tento stav 
korigovat pomocí nových pozorování. Předpověď se spočítá pomocí vztahu (5. 1. 3). 
Korekce se spočítá pomocí vztahu (5. 1. 4) [45]. 

( ) ( ) ( ) 11:1111:1 ||| −−−−− ∫= kkkkkkk dXYXpXXpYXp
χ

    (5.1.3) 

( ) ( ) ( )
( ) ( )∫ −

−=

χ
kkkkK

kkkK
kk dXYXpXYp

YXpXYpYXp
1:1

1:1
:1 ||

|||       (5.1.4) 

5.2 Kalmanův filtr 
Kalmanův filtr je rekurzivní filtr, pomocí něhož je možné odhadnout stav 

dynamického systému ze série měření zatížených chybou (šum signálu) [36]. To 
znamená, že pro odhad aktuálního stavu systému je nutné mít pouze odhad z předchozího 
kroku a aktuální naměřenou hodnotu [36]. Stav filtru je reprezentován dvěma veličinami: 

kkx  | …………….. Odhad stavu v čase k daným sledováním až do času k 

kkP  | …………….. Matice kovariance chyb (Měření odhadované přesnosti stavu) 
Kalmanův filtr má dvě části - předpověď a aktualizaci [36]. Předpověď pracuje s 

odhadovaným stavem z předchozích kroků k výpočtu stavu v aktuálním čase, aktualizace 
využívá informací o stavu v aktuálním čase k zpřesnění předpovědi v následujícím více 
přesném odhadu stavu. 

Předpověď tvoří předpovídaný stav (5.2.2) a předpovídaný odhad kovariance stav 
(5.2.2)  [48]. 

kkkkkkk uBxFx += −−−  ˆ 1 | 11 |  (5.2.1) 

11 | 11 |  −−−− += k
T

kkkkkk QFPFP  (5.2.2) 

, kde [48] : 

kF …………….stav změny modelu oproti předchozímu stavu 1−kx    

kB …………….kontrolní vstup modelu, který je aplikován, aby řídil vektor ku  

kQ …………….kovariance 



Vysoké učení technické                                                                              Diplomová práce   
 

Strana 48 
 

 
Aktualizace [48] : 
Vztah (5. 2. 3) představuje inovaci měření, vztah (5. 2.4) je inovace kovariance, 

vztah (5. 2. 5) reprezentuje Kalmanovo zesílení, vztah (5. 2. 6) je aktualizovaný odhad 
stavu, vztah (5. 2. 7) je aktualizovaný odhad kovariance.  

1 |ˆ~
−−= kkkkk xHzy  (5.2.3) 

k
T

kkkkk RHPHS += −1 |  (5.2.4) 

1
1 |

−
−= k

T
kkkk SHPK  (5.2.5) 

kkkkkk yKxx ~ˆ 1|  | += −
)  (5.2.6) 

1|  | )( −−= kkkkkk PHKIP  (5.2.7) 

 
kH ………pozorovaný model, který mapuje skutečný stav prostoru v sledovaném  

   prostoru 
kR ……….kovariance   

 

 
Obr. 24. Grafické znázornění principu Kalmanova filtru[48] 

 
Velmi častá aplikace Kalmanova filtru je pro odhadu stavu dynamických systémů a 

pro analýzu těchto stavů[37]. Další aplikace nachází například při lokalizaci robotů, 
radarů, počítačového vidění.  

Návrh Kalmánova filtru pro zpracování výstupního signálu snímače vyžaduje znalost: 
- vzorkovací frekvenci výstupu snímače 
- charakteristiku šumu snímače 
- použité předfiltrační metody 
- možný stupeň zjednodušení modelu pro redukci implementačních požadavků 
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5.3 Integrace pomocí metody Monte Carlo 
Jde o metodu integrace, používající náhodná čísla. Typicky je používána pro výpočet 

integrálů hlavně vícerozměrných, kde běžné metody nejsou efektivní [42]. Metoda Monte 
Carlo má široké využití pro výpočet určitých integrálů a řešení diferenciálních rovnic. 
Hlavní výhodou integrace touto metodou je její jednoduchost [42]. Na druhou stranu, 
přesnost výpočtu je velice nízká obzvláště pokud má integrovaná funkce úzká maxima. 
Pokud je nutný přesný výsledek je výhodnější použít jiné metody. 

5.3.1 Použití integrace metodou Monte Carlo na nespojitý model 
Tak se nazývá případ, kdy při výpočtu nepoužíváme model reálného děje. Například 

výpočet určitého integrálu, případně obsahu ohraničeného útvaru. Nevýhodou tohoto 
způsobu integrace je, že poskytuje přibližné hodnoty. Pokud je potřeba získat přesný 
výsledek, je vhodné použít jiné metody. 

Pokud určíme hodnotu funkce f v N náhodných bodech ležících v integrační oblasti 
V, pak platí vztah [42]:  

( ) ( )
n
VxVfdVxf

V

σ
±≈∫   (5.3.1) 

Směrodatná odchylka integrace se vypočítá: 

( )
n

yyn

i i∑ =
−

= 1
2

σ  (5.3.2) 

x …………. označuje náhodný bod oblasti 
y …………. označuje průměr funkčních hodnot iy  
Pokud budeme tento integrál počítat metodou Monte Carlo, musíme oblast V uzavřít 

do co nejmenší oblasti V' [42]. Případně oblast V rozdělit na více částí a integrovat je 
samostatně. Nyní zavedeme funkce f~  takto: 

( )



∈
∉

=
Vxxf

Vx
f

..
.....0~  

potom vygenerujeme N náhodných bodů ležících v oblasti V' a přibližnou hodnotu 
integrálů určíme jako: 

( )∑
=

′
′

≈
N

i
xf

N
VI

1
 (5.3.3) a 

směrodatná odchylka se určí analogicky jako v předešlém případě. 
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6 Možnosti použití inerciálních snímačů pro řízení mobilních 
robotů  
Řídicí systémy mobilních robotů potřebuji pro zajištění spolehlivé činnosti mobilního 

robotu znát co nejpřesnější informace o své poloze v pracovním prostoru, o vazbách na 
tento prostor a další množství informací. Inerciální snímače jsou schopné poskytovat 
informace o zrychleních, vzdálenostech, rychlostech, překlopeních, nárazech, náklonech, 
natočeních, které se dají využít pro potřeby mobilní robotiky. 

6.1 Použití inerciálních snímačů pro řízení stability 
Z kapitoly 3 vyplývá, že pro řešení stability je nutné měřit náklon (odklon) robotu. 

Vzhledem k faktu, že k "převrácení" robotu dochází až po překonání určitého úhlu 
náklonu, lze prohlásit, že přesnost snímače není nejvýznamnější vlastností snímače. 
Podstatně důležitější problém je odstranění parazitních faktorů způsobených vlastním 
pohybem robotu.  

6.1.1 Kontrola náklonu 
 Kontrolu náklonu je možné provést pomocí inklinometru. Inklinometrem může být 

například tříosý akcelerometr, s vhodně navrženým filtrem. Pro návrh filtru je 
nejdůležitější volba mezní frekvence. Ta musí být dostatečné vysoká, aby snímač měl 
rychlou odezvu, ale zároveň dostatečně nízká, aby filtr odfiltroval zrychlení způsobovaná 
vlastním pohybem robotu. Pro měření náklonu systému pomocí inklinometru, který tvoří 
akcelerometr, je nutné proměřit jeho charakteristiku. Pokud bude mít tato charakteristika 
průběh, podobný některé známé funkci, je možné experimentálně stanovit vztah pro 
výpočet natočení. Další možností jak získat údaj o natočení z tříosého akcelerometru, je 
možnost zjistit složky zrychlení zachycené jednotlivými osami a pomocí goniometrických 
funkcí a celkové velikosti zrychlení zjistit náklon jednotlivých os k stacionárnímu 
souřadnicovému systému.  

Na základě těchto předpokladů je potom možné, pomocí inklinometru řešit situace, 
kdy se robot dostane na nakloněnou rovinu s velkým úhlem, na které se může převrátit. 
Kritický úhel, při kterém dojde k převrácení robotu, závisí na konstrukci robotu a 
umístění jeho těžiště.  

 

 
Obr. 25. Robot Mars rover [53] 

6.1.1.1 Kontrola náklonu při přepravě sypkých materiálů a tekutin 
Pokud robot přepravuje sypký materiál nebo kapaliny, může vlivem najetí na 

nakloněnou rovinu, nebo změnou zrychlení dojít k přeskupení těchto materiálů a tím k  
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změně vlastností, co se stability týče, protože dojde k přemístění těžiště. Změny zrychlení 
je možné měřit pomocí akcelerometrů. Pomocí naměřených zrychlení jsme schopni 
pomocí řídicího systému robotu vyslat příkazy brzdnému systému a tím předejít převržení 
vlivem nárazů kapalin do stěny. Náklon tohoto robotu jsme schopni zjistit opět pomocí 
inklinometru. 

6.1.2 Kontrola brzdění, rozjezdů a vynášení ze zatáček 
Brzdění a rozjezdy je možné kontrolovat pomocí akcelerometrů. Rozjezd poznáme na 

základě vzrůstajícího zrychlení ve stejném směru. Naopak brzdění jsme schopni zjistit na 
základě intenzivního snížení zrychlení robotu v  krátkém časovém okamžiku. 

Jízdní stabilita robotu je dána především přilnavostí kola k vozovce. Na kolo robotu 
působí hnací síly ty, vznikají momentem od motoru nebo při brzdění. Boční síly se na 
kolo projevují především při průjezdu zatáčkami nebo při sklonu vozovky. Pokud boční 
síly překročí určitou velikost, dojde k smyku nebo převržení. Velikost bočních sil jsme 
schopni získat na základě zrychlení měřených pomocí akcelerometrů a náklon pomocí 
inklinometru, tím je možné smyku předejít. 

 

 
Obr. 26. Robot Big Dog [56] 

6.2  Použití inerciálních snímačů pro navigaci 

6.2.1 Korekce chyb odometrie 
Pokud měříme vzdálenost, kterou robot urazil pomocí otáček kol, nevyhneme se tím 

celé řadě systematických a nesystematických chyb, které jsou s tímto měřením spojené. 
Například pokud dojde podhuštění, nebo přehuštění kol robotu, může dojít k tomu, že 
průměr jednoho kola nebo obou kol se liší od nominálního průměru. To může do měření 
vnést chybu. Pokud je mezi koly výchylka, dojde k dalším chybám. Pokud má kolo 
k povrchu, po kterém se pohybuje nižší přilnavost, dochází k prokluzům, do měření jsou 
tedy započítány otáčky navíc. Další chyby můžou být způsobeny pohyby robotu 
v komplikovaném terénu, přejezdem přes překážky a trhliny, nárazy do jiných objektů, 
nebo pokud do robotu něco narazí. Tyto chyby se postupně kumulují a měření může být 
zatíženo takovou chybou, že je nepoužitelné.  

Odometrie je zatížena mnoha chybami, tyto chyby je možné částečně kompenzovat 
spojením s inerciálními snímači. Pokud má přípravek sloužit pouze k filtraci nárazů při 
použití odometrie, bude složen pouze z akcelerometrů. V podstatě by měl postačovat 
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jediný tříosý akcelerometr. Pomocí tohoto akcelerometru je možné zjistit nárazy na 
základě prudké změny zrychlení v krátkém čase. V tomto případě postačí levný snímač, 
který nemá vysokou přesnost. Měli by postačovat snímače, které mají přesnost +/-10%, 
jakými jsou například snímače ADXL 330. 

Pokud chceme použít inerciální snímače, pro navigaci robotů, bude přípravek osazen 
jak gyroskopy, tak akcelerometry. Je-li předpokládán pohyb robotu v rovině. Měl by 
teoreticky postačovat jeden dvouosý akcelerometr a jeden gyroskop. Na základě měření 
akcelerometrů je možné vyhodnotit údaje o zrychleních, rychlostech a drahách 
v jednotlivých osách. Na základě měřených dat z gyroskopů je možné vyhodnotit úhlovou 
rychlost a natočení robotu. Lepším řešením je však použít místo jednoho dva dvouosé 
akcelerometry, které jsou vzájemně potočeny o známý úhel, přibude nám tak možnost 
vzájemné kontroly naměřených dat. Tento přístup je vhodné použít v laboratoři nebo ve 
výrobní hale, kde je terén relativně rovný. V tomto případě nasazení inerciálních snímačů 
je vhodné zvolit akcelerometr s vyšší přesností. Například dvouosý akcelerometry ADXL 
203 s přesností +/-4%, nebo snímače MMA6260Q, které jsou navíc vybavené filtrem a 
teplotní kompenzací. Nicméně i 4 % představují poměrně značnou chybu, proto je dobré 
tyto snímače kombinovat s jinými. Při pohybu robotu v rovině by měl pro monitorování 
natočení robotu vzhledem k počátečnímu souřadnicovému systému plně postačovat 
gyroskop ADXRS 150. 

Pokud je robot nasazen v náročnějším terénu, je nutné přípravek vybavit nejméně 
třemi gyroskopy pro monitorování náklonů v jednotlivých osách a nejméně jedním 
tříosým akcelerometrem. Jako vhodnější řešení se však jeví osadit přípravek dvěma 
akcelerometry, které jsou potočeny o známý úhel pro možnost vzájemné kontroly. 
Inerciální měřící jednotky používají systém tří akcelerometrů, pro každou osu jeden. Pro 
potřeby inerciální navigace je vhodné použít akcelerometry s vyšší přesností vybavené 
filtrem typu dolní propust a teplotní kompenzací. Jednou z chyb akcelerometrů je také 
křížová citlivost, kdy osy snímají částečně i zrychlení, která by snímat neměly. Při 
pohybu v náročnějším terénu by tento parametr měl být také potlačen. Je také nutné 
počítat s tím, že akcelerometr neustále snímá jedno g. Pro přibližnou lokalizaci by měly 
postačovat akcelerometr MMA 7261QT a gyroskopy LISY300AL. 

6.2.2 Inerciální navigace 
Výhodou inerciální navigace je nezávislost akcelerometrů a gyroskopů na systému. 

Inerciální navigace nepotřebuje informace o otáčkách kol, nebo pohybech noh. Tím se 
vyhneme problémům s prokluzy při snížené přilnavosti k povrchu a problémům které 
může mít robot při přejezdu překážek. Účinné použití inerciální navigace je však 
podmíněno dobrým odladěním snímačů, které musí mít separovanou složku gravitačního 
zrychlení, kompenzovaný vliv teploty na základě měření teploty a teplotní závislosti pro 
daný snímač a pokud ještě nejsou dostatečně přesné, je nutné také filtrovat šumy. Pokud 
nejsou tyto podmínky splněny, dochází k sčítání chyb a inerciální navigace je nepřesná. 

Inerciální navigaci lze kombinovat s družicovou navigací. Často používaná družicová 
navigace je GPS. GPS se používá v kombinaci s inerciálními snímači například proto, že 
existují prostředí, kde může dojít ke ztrátě signálů z družic. Tato situace může nastat, 
například když robot vybavený GPS vjede do tunelu nebo jeskyně. V případě ztráty 
signálu je takto vybavený robot schopen získávat údaje o svojí poloze pomocí 
inerciálních snímačů.  

Pomocí akcelerometrů je také možné zjistit náraz do jiného objektu na základě rychlé 
změny zrychlení v krátkém čase. Této vlastnosti je možné využít, například pokud máme 
robot vybavený ultrazvukovým nebo laserovým snímačem, který narazí do skla nebo 
jiného objektu který není laser nebo ultrazvuk schopen rozpoznat. 
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7 Analýza navržených řešení použití inerciálních snímačů 
Analýzy provedené v předchozích kapitolách, vychází především z aplikací, kde se 

používají jiné než MEMS snímače. Proto jsem vyhodnotil jako potřebné ověřit 
experimentálně vlastnosti MEMS snímačů, které mají vliv na přesnost navrhovaných 
řešení.  

7.1 Experimentální ověření vlastností MEMS akcelerometrů 
Pro experimentální ověření vlastností MEMS akcelerometrů jsem měl k dispozici 

dvouosé akcelerometry ADXL 203 a tříosé akcelerometry ADXL 330. 

7.1.1 Katalogové parametry akcelerometrů 

7.1.1.1 Katalogové parametry Akcelerometru ADXL 203 
ADXL 203 je dvouosý akcelerometr od firmy Analog Devices s nízkou spotřebou 

dodávaný v pouzdře E8 [38]. Parametry udávané výrobcem zobrazuje následující tabulka: 
Typ výstupu Analogový 

Šířka pásma 2.5kHz 

Napájecí napětí 3V - 6V 

Rozsah g +/- 1.7g 

Citlivost 1000 mV/g 

Přesnost +/- 4% 

Teplotní rozsah - 40 ° C – 125 ° C 

Tab. 1. Výrobcem uváděné parametry 
akcelerometru ADXL 203.  

Blokové schéma akcelerometru ADXL 203 je znázorněno v kapitole 4. 1. 4. 1. 

7.1.1.2 Katalogové parametry akcelerometru ADXL 330 
ADXL 330 je tříosý akcelerometr od firmy Analog Devices dodávaný v pouzdře LCC 

[33]. Parametry udávané výrobcem zobrazuje následující tabulka: 
 

Výstup Analogový 

Šířka pásma 1.6kHz 

Napájecí 
napětí 

2.6V – 3V 

Rozsah +/-3.6 g 

Citlivost 300 mV/g 

Přesnost +/-10% 

Tab. 2. Výrobcem uváděné 
parametry  ADXL 330. 

Blokové schéma akcelerometru ADXL 330 je znázorněno v kapitole 4. 1. 4. 2. 
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7.1.2 Přípravky pro použití akcelerometrů 
Pro experimenty byly realizovány tři přípravky. Přípravek č. 1 je osazen dvěma 

tříosými akcelerometry ADXL330. Akcelerometry jsou vzájemně pootočeny o 45° a od 
sebe vzdáleny o 14.5 mm.  

 
Obr. 27. Přípravek vybavený akcelerometry ADXL 330 

vzájemně potočenými o 45 stupňů. 

Přípravek č. 2 je osazen dvojicí dvouosých akcelerometrů ADXL 203, konfigurací je 
stejný jako přípravek č. 1.  

Přípravek č. 3 je osazen také dvojicí akcelerometů ADXL 203, které jsou osazeny 
proti sobě a pootočeny o úhel 45° (obr. 28) 

 
Obr. 28. Přední a zadní strana snímače vybaveného 

dvěma akcelerometry ADXL203   

7.1.3 Multifunkční DAQ karta NI PCIe 6251 
Pro měření byla použita multifunkční DAQ karta NI PCIe 6251 firmy National 

Instruments. Karta je vybavená 16bitovým A/D převodníkem, s programovatelným 
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zesilovačem, který poskytuje rozsahy měření od +/-100mV po ±10 V. Karta je vybavena 
16 multiplexovanými kanály. Maximální vzorkovací frekvence jednoho vstupu je 
1.25MS/s. Karta umožňuje uchovat v paměti 4095 vzorků [58]. 

Akcelerometry byly ke kartě připojeny prostřednictvím svorkovnice. Pro připojení 
přípravků s dvěma akcelerometry ADXL 330 je zapotřebí na svorkovnici nakonfigurovat 
6 vstupů pro měření napětí na osách x, y, z. Měření na těchto akcelerometrech proběhlo 
při napětí 3V. Pro připojení přípravku s dvěma akcelerometry ADXL 203, je nutné 
nakonfigurovat na svorkovnici 4 vstupy pro měření napětí na osách x, y. Měření na těchto 
akcelerometrech proběhlo při napětí 3.3V. 

7.1.4 Grafické vývojové prostředí NI Labview 
Tento program je velice oblíben v technických oborech především pro svoje široké 

využití. Je možné v něm navrhovat a simulovat jednotlivé soustavy a tyto návrhy pak 
realizovat jako samotné programové řízení. Proti programům MATLAB a SIMULINK je 
uživatelsky lépe ovladatelný a organizovaný. Jeho velkou výhodou je taktéž hardwarová 
podpora firmy National Instruments, která je v dnešní době neustále rozšiřována. 

Práce byla realizována v NI LabVIEW verze 8.6 a 8.6.1. Programy v LabVIEW se 
nazývají VI, protože jejich vzhled a operace imitují skutečné přístroje, jako jsou 
osciloskopy a multimetry [57]. LabVIEW obsahuje komplexní sadu nástrojů pro 
získávání, analyzování, zobrazování a ukládání dat. V LabVIEW konstruuje uživatel čelní 
panel s kontrolními a indikačními prvky. 

Pro použití v projektu byla realizována úloha měření (task) pomocí průvodce (DAQ 
Assistant). Pro přípravek s dvěma akcelerometry ADXL203 bylo nutné nakonfigurovat 
čtyři kanály pro vstup analogového napětí. Pro přípravek s dvěma akcelerometry ADXL 
330 bylo nutné nakonfigurovat úlohu se šesti analogovými napěťovými vstupy. 
Frekvence byla nastavena na 1kHz.  U obou úloh bylo nutné nastavit, že napěťové vstupy 
mají společnou zem.  

 
Obr. 29. Připojení akcelerometru pomocí DAQ Assistant  
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7.1.5 Experimentální ověření vlastností akcelerometrů ADXL 330 
Přípravek vybavený dvěma akcelerometry ADXL 330 jsem upevnil na měřící 

přípravek tak, aby nedošlo k jeho posunutí a nebo potočení a měření tak nebylo 
znehodnoceno. V NI LabVIEW byl vytvořen task pomocí DAQ Assistant pro tři kanály. 
Pomocí tohoto tasku bylo možné získat údaje o změnách napětí na jednotlivých 
výstupech z akcelerometru. Do programu byla přidána možnost vytvoření Gaussova 
rozložení. Pro ověření vlastností snímače, byla vyhodnocena Gausova rozložení pro 
jednotlivé osy v klidovém stavu. Gausova rozložení byla získána pomocí programu v NI 
LabVIEW pro 5000 snímaných hodnot. 

 

 
Obr. 30. Gaussova rozložení pro jednotlivé osy akcelerometru ADXL330 

 
 Osa X Osa Y Osa Z  

Rozptyl [V] 0.003 0.002 0.002 Rozptyl [V] 

Průměr [V] 1.536127 1.545005 1.612187 Průměr [V] 

Medián [V] 1.536 1.545 1.246 Medián [V] 

Tab. 2. Hodnoty rozptylů, aritmetických průměrů a mediánů získaných z 5375 měření. 

7.1.6 Experimentální ověření vlastností ADXL203 
Přípravek vybavený dvěma akcelerometry ADXL 203 jsem upevnil na měřící 

přípravek tak, aby nedošlo k jeho posunutí a nebo potočení a měření tak nebylo 
znehodnoceno. V NI LabVIEW byl vytvořen task pomocí DAQ Assistant pro čtyři 
kanály, pro každý akcelerometr dva. Pomocí tohoto tasku bylo možné získat údaje o 
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změnách napětí na jednotlivých výstupech z akcelerometrů. Do programu byla přidána 
možnost vytvoření Gaussova rozložení. Pro ověření vlastností snímače, byla 
vyhodnocena Gausova rozložení pro jednotlivé osy v klidovém stavu. Gausova rozložení 
byla získána pomocí programu v NI LabVIEW pro 5375 snímaných hodnot. 

 

 
Obr. 31. Gaussova rozložení pro jednotlivé osy obou akcelerometrů ADXL202 

 
 Osa X1 Osa Y1 Osa X2 Osa Y2 

Rozptyl [V] 0.01 0.012 0.015 0.0125 

Průměr [V] 1.245181 2.16405 1.612187 1.046533 

Medián [V] 1.245 2.1655 1.1625 1.0455 

Tab. 4. Hodnoty rozptylů, aritmetických průměrů a mediánů získaných z 5375 měření. 

7.1.7 Experimentální ověření možnosti měření rotace pomocí akcelerometrů 
Pro možnost měření natočení systému, byly proměřeny charakteristiky změny napětí 

při rotaci systému o 360 stupňů v jednotlivých osách. Pro měření rotace systému byly 
použity akcelerometry ADXL203. Měření bylo prováděno s intervalem přibližně pěti 
stupňů.  

Z obrázku 31. Je patrné, že charakteristiky mají přibližně sinusový průběh. Vzájemné 
fázové posunutí u jednotlivých průběhů je dáno rozmístěním akcelerometrů na desce 
plošných spojů. Na základě závislosti napětí na natočení systému byl odvozen vztah pro 
zjištění natočení rotačního systému vzhledem k počátečnímu souřadnicovému systému. 

14.3/)180*)2//))(((arcsin( rnx −=ϕ   (7.1.1) 
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ϕ …..natočení systému ve stupních 
x …...vstupní napětí ve V 
n …...střední úroveň napětí ve V 
r …...rozsah napětí ve V 
 

Osa Osa x1 Osa y1 Osa x2 

Střední úroveň U[V] 1.677 1.687 1.644 

Tab. 3. Střední úroveň napětí pro jednotlivé osy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32. Charakteristiky změny napětí při rotaci o 360 stupňů 

 
Pro otestování měření natočení systému byl v Labview vyvinut program, který 

zjišťuje natočení rotačního systému vzhledem k počátečnímu souřadnicovému systému 
pomocí akcelerometrů a také pomocí enkodérů. Tímto způsobem vznikla možnost 
srovnání. 
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Obr. 33. Program měření pro měření natočení rotačního systému 

7.2 Analýza vlastností akcelerometrů 

7.2.1 Zhodnocení experimentů 
Z naměřených hodnot, které byly získány měřením ze snímače ADXL 330 byly 

vyhodnoceny Gaussovy rozložení. Rozložení u snímačů ADXL 330 je přibližně 
souměrné. Měření neobsahuje hrubé chyby. Rozsah nasnímaných hodnot se pohybuje 
v řádech tisícin. Největší četnost naměřených hodnot odpovídá přibližně střední hodnotě 
rozsahu. Ostatní hodnoty jsou oproti této hodnotě zastoupeny jen minimálně. Také 
hodnoty mediánů a aritmetických průměrů jsou téměř shodné. Výrobce udává, že snímač 
má přesnost ±10 %. Nepatří tedy do kategorie nejpřesnějších snímačů. Snímač je vhodný 
pro detekci nárazu, případně pro hrubší odhad pozice objektu, nebo pro zjišťování směru 
pohybujícího se objektu. 

Z naměřených hodnot, které byly získány z akcelerometrů ADXL 203, byly 
vyhodnoceny Gaussovy rozložení. Rozložení jsou alespoň přibližně souměrná a měření 
nejsou zatížena žádnými hrubými chybami. Hodnoty aritmetického průměru a mediánu 
naměřených hodnot jsou téměř shodné. Výrobce uvádí, že přesnost tohoto snímače je 
přibližně ± 4%. Tento snímač je tedy přesnější než ADXL 303. Rozptyl snímače se 
ovšem pohybuje v řádech setin, snímač je tedy zatížen větším šumem, který může být dán 
nižším napájecím napětím snímače (ADXL330 -5V, ADXL203 3.3V) a posunem nulové 
hodnoty (2.5V vůči. 1.65V). 

V dalším experimentu došlo k pokusu nasadit akcelerometry k monitorování natočení 
systému. Z průběhů napětí je zřejmé, že závislost natočení na výstupním napětí má 
přibližně sinusový průběh. Měření ovšem probíhalo ve statickém stavu. Snímač se vždy 
natočil o stejný úsek, monitorovaný enkodérem a byla změřena hodnota napětí na základě 
snímané složky zatížení 1g v dané ose. Pro zjištění natočení ve statickém stavu se tedy 
akcelerometr hodí. Použijeme-li akcelerometr pro monitorování natočení stavu systému 
v dynamickém stavu, je nutné kompenzovat vzniklá zrychlení, při konstantní rotaci je 
však přibližné měření možné. 

7.2.2 Kalibrace akcelerometrů 
MEMS akcelerometry jsou snímače, které jsou schopny měřit jak gravitační tak 

dynamické zrychlení. To vyplývá z jejich konstrukce a principu funkce, který byl popsán 
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v kapitole 4.1. Parazitně zachycené gravitační zrychlení, které je při lokalizaci tělesa 
v prostoru nežádoucí, se paradoxně používá ke kalibraci. Kalibrace u akcelerometrů není 
složitá. Snímač postavíme vždy tak, aby v jedné ose snímal co nejpřesněji jedno g, a ze 
série naměřených hodnot se určí referenční napětí, při zatížení jedním g: 

n

U
U

n

ni
i

osaref

∑
=

−+ =/    (7.2.1) 

−+/osarefU ………….. .referenční napětí pro hodnotu +/- 1g v dané ose při +/-  orientaci 

iU ………………... .okamžitá hodnota napětí ve V 
 n………………….. počet měření 
 
Je nutné změřit šest hodnot pro každý tříosý akcelerometr. Každá z těchto hodnot 

reprezentuje referenční napětí pro zatížení +/-g v dané ose. Snímač ADXL330 není 
bohužel všesměrový a každá osa má odlišná referenční napětí.  

 
Intervaly změn napětí pro +/-g jsou bohužel různé, proto je nutné stejným způsobem 

určit referenční napětí pro 0g v každé ose.: 

n

U
U

n

ni
i

osarefnula

∑
==   (7.2.2) 

osarefnulaU ………….. referenční napětí pro hodnotu zatížení 0g 

iU ………………... okamžitá hodnota napětí ve V 
n………………….. počet měření 
 
Nyní můžeme zjistit, jaká změna napětí nám připadá z nuly na +/- g: 

osarefnulaosarefzmenaV UUU −= −+−+ //   (7.2.3) 

Po získání výše uvedených veličin jsme schopni převést změnu napětí na 
akcelerometrech na zrychlení m/s^2 a určit směr pohybu podle znaménka. Výpočet 
probíhá dle následujícího vztahu: 

 
 
       (7.2.4) 
 

osaa …………. okamžitá hodnota součtu gravitačního a dynamického zrychlení 
v dané ose. 

okamU ………… okamžité změřené napětí ve V. 
 

81,9.
/ zmenaV

osarefnulaokam
osa U

UU
a

−+

−
=
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Obr. 34. Grafické znázornění kalibrace ADXL330[33] 

 

7.2.3 Parazitní g a jeho eliminace 
Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, snímání parazitního g je pro inerciální 

navigaci negativní. Pokud nejsme schopni odlišit aktuální gravitační a dynamické 
zrychlení, není možné dostatečně přesně zjistit, jakým zrychlením se objekt aktuálně 
pohybuje, proto je nutné parazitní snímání g co nejpřesněji eliminovat. Tříosý 
akcelerometr je schopen přibližně zjistit natočení systému vzhledem k počátečnímu 
souřadnicovému systém. Úhel natočení os x, y a z  je možné určit na základě složek 
celkového zrychlení v jednotlivých osách na základě těchto vztahů: 

222
zyxcelkove aaaa ++=  (7.2.5) 

celkovea ………………. celkové snímané zrychlení systému m/s^2 

osaa …………………..složka celkového zrychlení v dané ose 
 
Hodnoty složek celkového zrychlení v jednotlivých osách získáme přímo ze snímačů, 

postup byl popsán v předchozí kapitole. Úhly natočení k jednotlivým osám je možné 
získat na základě tohoto vztahu: 

celkove

osa
osa a

aar cos=α  (7.2.6) 

 
Vzhledem k přesnosti snímačů ADXL330, u kterého je nelinearita +/-0.3%, chyba 

křížení snímajících os snímajících zrychlení ±1% a změna citlivosti na 1 stupeň 0,015%, 
může chyba překročit, i vlivem zachycení parazitních, vibrací 10% [33], lze tento postup 
doporučit pouze jako orientační zjištění úhlu natočení a k získání natočení k jednotlivým 
osám použít gyroskop ADXRS150. Toto tvrzení bylo ověřeno v laboratoři, kde chyba 
úhlu překračovala v některých případech i tři stupně. Postup získání úhlu z gyroskopu 
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bude popsán v následující kapitole. Nyní předpokládejme, že máme úhel natočení 
z gyroskopu již k dispozici a je tedy možné parazitní g velmi snadno eliminovat pomocí 
následujícího vztahu: 

( ) 81.9.cos osaosagosa aa α−=−  (7.2.7) 

gosaa− ………. okamžité zrychlení systému bez parazitního g v dané ose 

osaa …………aktuální snímané zrychlení 

osaα …………úhel natočení souřadnicového systému v dané ose 
 

 
Obr. 35. Ověření účinnosti akcelerometru při zjišťování stavu snímače a pokus o 

eliminaci parazitního g pouze pomocí akcelerometru.  

7.2.4 Parazitní vibrace 
 Parazitní vibrace jsou zdrojem chyb akcelerometrů. Jedná se o podstatný zdroj 

chyb, která má vliv na nesystematickou chybu měření. Tato nesystematické chyba vzniká 
vlivem interakce s prostředím a není ji tedy možné předem odhalit. Pokud se jedná o malé 
vibrace, lze tento problém vyřešit vyhlazením signálu, nebo snížením citlivosti snímače. 
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7.2.5 Šumy signálu 
 Šumy vstupních signálů je možné v NI LabVIEW analyzovat například pomocí 

rychlé Fourierovy transformace. Pro Fourierovu transformaci jsou v LabVIEW 
předdefinovány bloky, a proto je její nasazení poměrně jednoduché. Šumy je poté možné 
eliminovat pomocí množství filtrů, pro něž jsou v NI LabVIEW opět předefinovány 
bloky. 

7.2.6 Vyhodnocení zrychlení 
Po kalibraci akcelerometrů je nutné ověřit lineární citlivost jednotlivých algoritmů a 

rozhodnout o možnosti lineární kalibrace. Na realizovaném inerciálním snímači jsou 
umístěny dva akcelerometry vzájemně potočené o 45 stupňů. Experimentálně bylo 
ověřeno, že v osách x a y je nutné brát jako referenční hodnotu, hodnotu z toho 
akcelerometru, který snímá větší zrychlení. Nedodržením tohoto pravidla může dojít 
k nesprávnému vyhodnocení. Následuje matematický popis: 

 

21 xx aa ≥      
( )
2

2
2

221 yxx

x

aaa
a

−+
=      (7.2.8) 

21 yy aa ≥      
( )
2

2
2

221 yxy

y

aaa
a

++
=      (7.2.9) 

21 xx aa <      
( )
2

2
2

112 yxx

x

aaa
a

++
=       (7.2.10) 

 

21 yy aa ≥      
( )
2

2
2

112 xyy

x

aaa
a

−+
=      (7.2.11) 

 
a ..…………. je současné zrychlení na daném akcelerometru v dané ose 
osa a ……….je celkové zrychlení soustavy v dané ose 

7.2.7 Získání rychlosti z okamžitého zrychlení 
V NI LabVIEW jsou předdefinovány bloky pro integraci. Jedná se o bloky diskrétní, 

průběžné, či numerické integrace, u které se navíc dají velmi jednoduše nastavit 
požadované metody.  

Okamžité zrychlení snímače je možné velmi jednoduše detekovat na základě 
diference zrychlení mezi aktuálním stavem systému a stavem v předchozím časovém 
okamžiku. Musíme samozřejmě znát frekvenci, na které akcelerometr aktuálně běží. 
Program vytvořený v NI LabVIEW běží kvůli potřebě kontinuálního zrychlení v uzavřeně 
časové smyčce, rozdělení signálu na předchozí a aktuální hodnotu je možné realizovat 
použitím matematického operandu modulo. Okamžité zrychlení získáme pomocí tohoto 
vztahu: 

predosaaktosaosa aaa −=∆  (7. 2. 12) 

osaa∆ …………okamžitá hodnota změny zrychlení v dané ose 

aktosaa ………... aktuální naměřený součet gravitačního a dynamického zrychlení 
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predosaa ……… aktuální naměřený součet gravitačního a dynamického zrychlení 
v předchozím kroku cyklu 

Sčítáním okamžitých hodnot změn zrychlení, získáme okamžité zrychlení 
sledovaného objektu: 

∑
=

∆=
n

i
osaiakt aa

1
 (7. 2. 13) 

akta ………….. okamžitá hodnota zrychlení sledovaného objektu 

osaia∆ ………... hodnota okamžité změny zrychlení v čase i 
Tento způsob je velice výhodný, protože pokud získáváme okamžité zrychlení na 

základě sčítání okamžitých diferencí zrychlení, nemusíme eliminovat parazitní g a tím si 
ušetříme značný díl práce.  

Aby bylo možné okamžité zrychlení integrovat, musíme zjistit čas, za který nárůst 
zrychlení proběhl. Tento čas je možné velmi jednoduše zjistit z frekvence, na které 
snímač běží. Čas se zjistí dle následujícího vztahu: 

f
tcyklu

1
=  (7. 2. 14) 

f……………………frekvence snímače v Hz 
t……………………čas jednoho běhu cyklu 
 
Nyní už máme k dispozici vše, abychom mohli zjistit okamžitou rychlost objektu: 

 ∫=
cyklut

aktosa dtav
0

 (7. 2. 15) 

osav ………………. Okamžitý přírůstek rychlosti v dané ose 
Tímto způsobem získáme okamžitou rychlost objektu v dané ose. A jsme schopni 

získat aktuální složky okamžité rychlosti objektu v dané ose, složením těchto složek 
získáme okamžitou rychlost: 

222
okamzokamxyokamxokam vvvv ++=  (7. 2. 16) 

okamv ……………okamžitá hodnota rychlosti objektu 
 
Hodnoty okamžitých složek rychlostí se na základě směru buď přičítají, nebo 

odečítají. Záporná rychlost dané složky značí směr rychlosti. Znaménko u složek 
rychlosti je nutné zachovat, aby docházelo k příbytku rychlosti při zrychlení a úbytku při 
zpomalení objektu. 

7.2.8 Získání dráhy z okamžité hodnoty rychlosti 
Pokud máme k dispozici okamžitou rychlost, kterou se zkoumaný objekt v dané 

chvíli pohybuje, můžeme přistoupit k výpočtu dráhy, kterou objekt urazil. Dráhu 
z okamžité rychlosti v dané ose vypočítáme podle následujícího vztahu: 

∫=
cyklut

okamosaosa dtvs
0

 (7. 2. 17) 
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osas ……………. .Dráha, která se neintegrovala vlivem pohybu tělesa, v dané ose v m 

okamosav …………. Okamžitá hodnota rychlosti v dané ose v m/s 
Z tohoto vztahu získáme celkovou vzdálenost na základě tohoto vztahu: 

222
zyx ssss ++=  (7. 2. 18) 

Pokud bychom použili pro výpočet vztah: 

∫=
cyklut

okamosaosa dtvs
0

 (7 .2. 19) 

Nepočítali bychom celkovou vzdálenost, ale vzdálenost, ve které se těleso nachází 
vzhledem k poloze, ve které pohyb začal. 

7.2.9 Program Akcelerometr test 
Program akcelerometr test vznikl v grafickém programovacím jazyce NI LabVIEW 

k ověření algoritmů na získání drah a rychlostí z akcelerometrů 
Program akcelerometr test umožňuje získat z připojených snímačů hodnoty 

okamžitých napětí a pomocí kalibrace popsané v kapitole zjistit okamžité zrychlení 
snímače. Podle znaménka také rozpozná směr pohybu tělesa. Program je schopen zjistit 
natočení tělesa vzhledem k počátečnímu stavu a vypočítat úhly natočení k osám x, y, z. 
Tento výpočet je spíše orientační, relativně dobré výsledky vykazuje, pokud je těleso 
v klidovém stavu. Úhly natočení objektu k jednotlivým osám je nutné získat z gyroskopů. 
Postup jak tyto úhly získat bude popsán v následující kapitole. Program na základě vztahů 
popsaných v kapitolách 7.2.7 a 7.2.8 umí vyhodnotit okamžité rychlosti v jednotlivých 
osách a vypočítat celkovou dráhu, kterou těleso urazilo od začátku pohybu. Pro možnost 
jednoduché lokalizace program umožňuje také výpočet drah, které těleso urazilo 
v jednotlivých osách. Program je vybaven grafy pro sledování průběhů jednotlivých 
veličin, aby bylo možné zjistit případné parazitní jevy a ty následné eliminovat. Data jsou 
do programu získána na základě snímaných veličin z akcelerometru ADXL330. 
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Obr. 36. Program Akcelerometr Test, vyvinutý pro ověření vlastností tříosého 
akcelerometru ADXL330 

7.3 Gyroskopy  
V inerciální soustavě snímačů jsou zapotřebí tři gyroskopy, které měří natočení, 

případně náklony tělesa v osách x, y, z. Výstupem z gyroskopu je úhlová rychlost ve 
stupních za sekundu. 

7.3.1 Připojení gyroskopů 
Změna úhlové rychlosti se zjistí na základě změny napětí zaznamenané na snímači. 

Ta je například u snímače ADXRS150, který má napájecí napětí přibližně 5V, v rozsahu 
od 11.25mV/stupeň/s do 13.75mV/stupeň/s. Je tedy nutné nakonfigurovat připojení v 
DAQ Assistant tak, aby bylo možné měřit jeden napěťový vstup. 

7.3.2 Získání úhlu natočení systému 
Gyroskop měří, jak již bylo řečeno, aktuální změnu úhlové rychlosti. Natočení 

systému získáme tímto způsobem. 

predchoziiaktua VVV −=∆ ln  (7.3.1) 

V∆ ……………. okamžitá změna napětí ve V 
iaktuaV ln ………….aktuální napětí ve V 

predchoziV ………... napětí v předchozím kroku ve V 
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Okamžitou změnu napětí V∆  vydělíme referenční hodnotou, která odpovídá 
jednomu stupni za sekundu: 

ref

osa
osa V

V∆
=∆ω  (7.3.2) 

osaω∆ …………….. .změna úhlové rychlosti systému v dané ose [stupeň/s] 

osaV∆ ……………... okamžitá změna napětí ve [m/s] 

refV ……………….. referenční hodnota pro změnu napětí na jeden stupeň 
Nyní už máme k dispozici vše, abychom zjistili okamžitou změnu natočení systému 

podle následujícího vztahu: 

∫ ∆=∆
cyklut

osaosa dt
0

ωϕ  (7.3.3) 

osaϕ∆ …………….. okamžitá změna natočení v dané ose ve stupních 
osaω∆ ……………..okamžitá Změna úhlové rychlosti systému v dané ose t         

cyklut∆ ……………..čas jednoho běhu cyklu 

 Aktuální natočení systému v dané ose pak získáme pomocí tohoto vztahu: 

i

i

o
osa ϕϕ ∆= ∑  (7.3.4) 

7.4 Zhodnocení použitelnosti 
Na základě provedených experimentů je možné prohlásit, že inerciální snímače jsou 

pro řízení mobilních robotů vhodným prostředkem. Měření náklonu bylo testováno na 
akcelerometru ADXL 203. Náklon je detekován na základě složek zrychlení zachycených 
v jednotlivých osách. Po jemném proměření napěťových charakteristik při otáčení 
systému na přípravku, který je vybaven k monitorování otáček také enkodérem, bylo 
zjištěno, že charakteristiky mají téměř sinusový průběh. Pro otestování možnosti získat 
natočení systému pomocí akcelerometru byl navržen program, pomocí kterého bylo 
prokázáno, že přibližné natočení možné získat je. Tím se nabízí velké možnosti použití 
akcelerometrů pro řízení stability mobilních robotů. Na základě zjištění natočení je možné 
zabránit převrácení robotu, pokud se dostane na rovinu s kritickým úhlem, při kterém 
hrozí sklouznutí či převrácení. U kráčivých robotů je možné sledovat natočení 
jednotlivých noh a monitorovat tak chůzi. 

 Na tříosém akcelerometru ADXL 303 byla testována možnost jednoduché prostorové 
lokalizace. I přes výrobcem uváděnou malou přesnost, vykazoval akcelerometr poměrně 
dobré vlastnosti. Chyba měření drah byla něco nad deset procent. Tohoto akcelerometru 
je možné bez problému využít v kombinaci s odometrijí pro detekci nárazů, zjišťování 
brzdění a rozjezdů robotu. Pro lokalizaci robotu je však vhodnější použít jiný, přesnější 
akcelerometr, který je vybaven filtrací typu dolní propust a kompenzací teploty. I pomocí 
akcelerometru s nižší přesností však bylo prokázáno, že akcelerometry k realizaci 
lokalizace mobilního robotu použít lze. 
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8 Závěr 
Práce se zabývá použitím inerciálních snímačů pro řízení mobilních robotů. 

V rešeršní části práce je rozebrána problematika základních druhů navigace, mezi něž 
patří družicové systémy, orometrie, inerciální navigace, odometrie, landmarkování. 
V další kapitole jsou rozděleny mobilní roboty podle stability, kapitola také obsahuje 
stručný popis možných metod filtrace a integrace, použitelných pro zpracování výstupů 
těchto snímačů. Následuje analýza známých typů MEMS snímačů, především 
akcelerometrů a gyroskopů. V práci jsou také popsány některé typy komerčně dostupných 
MEMS gyroskopů a MEMS akcelerometrů. V poslední části rešeršní studie je zpracována 
problematika filtračních a integračních metod pro zpracování výstupů z inerciálních 
snímačů. 

Práce se dále zabývá studií možnosti použití inerciálních snímačů pro řízení stability 
náklonu robota, sledování jeho rozjezdů a brzděni, vynášení v zatáčkách a možností 
nasazení MEMS akcelerometrů a MEMS gyroskopů pro samostatnou navigaci robotu jak 
v kombinaci s odometrijí tak samostatně. Je zde také rozebrána schopnost rozpoznávání 
prudkých otřesů a nárazů. 

Během řešení práce se podařilo realizovat tři přípravky osazené snímači ADXL 203 a 
ADXL 330. V další části práce následuje experimentální analýza jejich vlastností včetně 
možnosti, měřit pomocí akcelerometru alespoň přibližně natočení, které bylo ověřováno 
pomocí programu navrženého v NI labview. Prokázalo se, že akcelerometry je možné 
použít pro monitorování natočení robotu, nebo některé z jeho částí. 

Následuje rozbor, který se zabývá možností nasazení MEMS akcelerometrů pro 
lokalizaci robotu. V této části je také navržena metoda jak kalibrovat akcelerometr a 
metody, pomocí nichž získáme z akcelerometrů, jednotlivé kinematické veličiny potřebné 
pro řízení, mezi něž patří zrychlení, dráha a čas. I přes to, že pro testování byly použity 
méně přesné akcelerometry ADXL 303, prokázalo se, že inerciální snímače mají v oblasti 
lokalizace mobilních robotů velké možnosti. Méně přesných akcelerometrů je možné 
použít k detekci nárazů a otřesů v kombinaci s odometrijí. Následuje navržení metody 
práce s gyroskopy, a způsob jak pomocí nich získat natočení systému. Pokud vytvoříme 
přípravek s třemi dostatečně přesnými akcelerometry a třemi gyroskopy, pro každou osu 
jeden akcelerometr a gyroskop, získáme inerciální měřící jednotku, kterou je možno 
použít k lokalizaci mobilních robotů samostatně. Na závěr následuje analýza možností 
nasazení použitých akcelerometrů. 
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9 Slovník Pojmů 
 
§ Trilaterace – je metoda, která určuje relativní polohu objektů pomocí vztahů v 

trojúhelníku podobně jako triangulace. Na rozdíl od triangulace, při které se pro 
výpočet polohy objektu využívá změřených úhlů, se při trilateraci využívá dvou a 
více bodů se známými souřadnicemi a změřených délek mezi objektem a 
referenčními body. 

§ Triangulace – způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se 
trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana 
je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a 
třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje. Triangulace se nejčastěji 
užívá pro účely geodézie, navigace, metrologie, astrometrie nebo při řízení palby. 

§ Einsteinův princip rovnocennosti – říká to, ž e výsledek místního non-gravitačního 
experimentu v inerciální vztažné soustavě je nezávislý na rychlosti nebo umístění 
ve vesmíru experimentu. 

§ MEMS – Pod tímto pojmem se míní sofistikované umístění elektronických, ale 
především mikro-mechanických prvků, na křemíkovou bázi pomocí moderních 
výrobních metod, které mají svůj původ ve výrobě integrovaných obvodů. 
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11 Přílohy 
 
Příloha 1: Disk CD – ROM obsahující: 
1. Elektronickou verzi tohoto dokumentu  
2. Program Akcelerometr Test 
3. Program pro monitorování úhlu pomocí akcelerometrů 


