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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je sestavit ze stavebnice Lego Mindstorms EV3 robota ve tvaru inverzního 

kyvadla. Kromě stabilizace robota pomocí vybraného řídicího algoritmu je třeba vyřešit 

autonomní pohyb robota v prostoru formou sledování černé čáry na světlém podkladu. Software 

pro robota bude psán v programovacím jazyce Python. 
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TITLE 

TWO-WHEELED BALANCING ROBOT 

 

ANNOTATION 

The objective of this work is to build a robot in the shape of an inverse pendulum using the Lego 

Mindstorms EV3 kit. Apart from stabilizing the robot with a chosen control algorithm, it is 

necessary to solve autonomous movement of the robot through space by following a black line on 

a light background. The software for the robot will be written in the Python programming 

language. 
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ÚVOD 

Samočinné balancování robota je jedna z populárních úloh v oblasti řídicích aplikací. 

Takové systémy jsou použity například v segwayích nebo jiných v poslední době rozšířených 

inteligentních samovyvažovacích transportérech. Problematika samovyvažovacích robotů je 

založena na fyzickém problému inverzního kyvadla, které vyžaduje aktivní řízení, aby bylo 

stabilní. 

Cílem této práce je sestavit robota a navrhnout jeho řízení pomocí vybraného řídicího 

algoritmu a následně vyhodnotit kvalitu řízení podle vybraného kritéria. Robot je sestaven ze 

stavebnice Lego Mindstorms EV3. Software je psán v programovacím jazyce Python. 
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1 INVERZNÍ KYVADLO 

1.1 PROBLEMATIKA INVERZNÍHO KYVADLA 

Inverzní kyvadlo je klasický problém v dynamice a teorii řízení, který je široce využíván 

jako jeden ze základních systémů pro testování vznikajících řídicích algoritmů. Model 

inverzního kyvadla bývá považován jeden z nejpopulárnějších v oblasti běžných testovacích 

algoritmů. Zároveň je jeho jednoduchá struktura vhodná pro vývoj systémů řízení v reálném 

čase. Nejenže popisuje mnoho problémů v inženýrství, viz (Norris, 1951; Hemami, 1973; 

Yamaguji, 1989), ale zároveň vysvětluje spoustu biologických procesů spojených se stabilitou 

organismů, jak bylo prozkoumáno (Vukobratović, 1972). Pro inverzní kyvadlo existuje mnoho 

různých matematických modelů a experimentálních návrhů, které poskytují důležitý nástroj pro 

vzdělávání a výzkum. Jednoduchost modelu vedla k jeho masivnímu rozšíření jako systém pro 

studie a výzkum. Z obr. 1.1 je patrné, že existuje mnoho moderních problémů, které jsou 

založeny na principu stabilizace inverzního kyvadla. Například lze z tohoto principu vycházet 

při výpočtech potřebných ke vzletu raket a samotném letu střel i družic. Další uplatnění lze 

nalézt v robotice při balancování a chůzi dvounohých humanoidních robotů anebo právě u 

problematiky samovyvažovacích kolových robotů ve tvaru inverzního kyvadla 

(Boubaker, 2017). 

Obr. 1.1 – Systémy založené na modelu inverzního kyvadla (Boubaker, 2017) 
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1.2 POPIS MODELU 

Jedná se o jednoduchý model, který se stejně jako reálné matematické kyvadlo skládá 

z pevného ramene (kyvadla), které se může volně otáčet kolem jedné osy. Systém má jednu 

stabilní rovnovážnou polohu, ve které těleso volně visí vlivem tíhové síly svěšené s těžištěm 

pod osou otáčení. Inverzní kyvadlo však má i druhou, nestabilní rovnovážnou polohu, kdy se 

těžiště ramene nachází nad osou otáčení. Aby v této poloze setrvalo, je potřebné aktivní řízení, 

to znamená, že s kyvadlem musí nějaký regulátor hýbat v protipohybu k volnému pádu 

kyvadla. V ose otáčení tedy bývá rameno většinou nějakým způsobem spojeno s pohonem, 

pomocí kterého je na základě měření výkyvu nebo rychlosti pohybu kyvadla možné stabilizovat 

těžiště ramene v horní rovnovážné poloze. Na obr. 1.2 je znázorněno inverzní kyvadlo 

v blízkosti horní rovnovážné polohy.  

 

1.3 DVOUKOLOVÝ ROBOT 

Tato práce se zabývá modelem robota s dvěma nezávisle hnanými koly ve tvaru 

inverzního kyvadla, tzn. tělo robota se nachází nad osou otáčení kol. Robot má řídicí jednotku, 

která používá data ze senzorů jako zpětnou vazbu o úhlu náklonu robota vůči vodorovné rovině. 

Na základě tohoto údaje řídicí jednotka ovlivňuje výkon motorů přímo spojených s koly, čímž 

udržuje robota ve vzpřímené poloze.  

Obr. 1.2 – Model inverzního kyvadla 
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V oblasti balancujících robotů jsou koloví roboti konstrukčně jednodušší než roboti 

s nohama, a zároveň bývají méně energeticky nároční. Dvoukoloví balancující roboti (DBR) 

mají ve většině případů 2 hnaná kola umístěná v ose vedle sebe na obou stranách robota. Tato 

konstrukce jim zajišťuje velice dobrou manévrovatelnost v prostoru. DBR se mohou otočit 

prakticky na místě, a také dokáží udržet vzpřímenou polohu i ve svahu. 

 

1.4 APLIKACE MODELU KOLOVÉHO INVERZNÍHO KYVADLA 

Jednou z nejrozšířenějších aplikací dvoukolových robotů je Segway PT (Personal 

Transporter). Jde o dopravní prostředek pro jednu osobu a malý náklad, který býval hojně 

využíván v oblasti turismu anebo u policejních či vojenských složek nebo ochranných služeb 

(Nguyen, 2004). 

Společnost segway na základě úspěšného osobního přepravníku vyrábí také tzv. Segway 

RMP (robotická mobilní platforma), která je nabízena jako základna pro všemožné robotické 

využití. Jedná o spolehlivou modulární konstrukci schopnou převážet těžký náklad úzkými 

prostory a různými terény. Jedna z takových platforem je na obr. 1.3. 

Dalším existujícím modelem je model zvaný JOE vyvinutý na švýcarském federálním 

institutu technologie. Model využívá dva DC motory přímo spojené s koly, které jsou řízeny do 

Obr. 1.3 – Segway RMP 200 (Segway, 2021) 
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stabilního stavu pomocí dvou na sobě nezávislých regulátorů využívajících stavový popis 

systému pro ovládání horizontální a vertikální rotace (Grasser, 2002). 

V roce 2003 sestrojil David P. Anderson dvoukolového robota nazvaného nBot, který 

dokázal balancovat za pomoci informace o úhlu náklonu robota a jeho derivaci, úhlové rychlosti 

a znalosti pozice platformy (kol) a její derivaci, rychlosti pohybu platformy. Tyto hodnoty 

využívá robot jako zpětnou vazbu pro ovládání kol a udržování robota ve stabilní poloze. Na 

obr. 1.4 je jedna z verzí nBota. 

Mezi další zajímavé aplikace patří Ballbot, což je robot připevněný na kouli, který i přes 

své vysoko položené těžiště dokáže balancovat a pohybovat se ve všech směrech 

(Nagajaran, 2014). 

Existuje také mnoho výukových platforem, které umožňují sestavení nebo používání 

robotů na principu inverzního kyvadla, mezi nimiž figuruje třeba právě Lego a jejich Gyroboy 

i BALANC3R. Dále produkty od firmy Quanser, která podporuje výzkum robotiky a inovací a 

nabízí možnosti pro práci s kyvadly a jejich modely v prostředí Matlab (Quanser, 2022). 

Společnost Googol Technology, která se zabývá projekty z oblasti automatizace a robotiky, 

také nabízí mimo jiné i model inverzního kyvadla s podporou Matlabu (Googoltech, 2018).  

Také je možné pracovat s platformou od polské společnosti INTECO, která má mimo spousty 

jiných modelů v nabídce model inverzního kyvadla na vozíku (Inteco, 2014). Společnost ECP 

(Electronic Control Products) přišla s jejich modelem inverzního kyvadla nazvaným Model 

505, ale existuje spousta dalších společností, které se zaobírají touto problematikou 

(Boubaker, 2017). 

Obr. 1.4 – nBot (Anderson, 2013) 
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1.5 METODY STABILIZACE SYSTÉMŮ INVERZNÍHO KYVADLA 

Ačkoliv jsou systémy tvaru IK z fyzikální podstaty nelineární a jeho chování je možné 

popsat pouze nelineárními diferenciálními rovnicemi, lze při návrhu regulátoru pracovat 

v úzkém okolí určitého bodu s linearizovaným modelem, který aproximuje chování tohoto 

nelineárního systému. K takovému řízení existuje několik metod pro návrh regulace. Mezi tyto 

metody patří například nejběžněji rozšířená regulace pomocí PID regulátoru anebo využití 

metod, které jsou založeny na pozorovateli stavů, tzn. že pracují s vnitřními proměnnými, které 

mají vliv na stabilitu robota. Mezi takové metody se řadí LQR optimalizační metoda pro získání 

optimálního zisku zpětné vazby soustavy. Dále je možné použití metod optimálního řízení H∞, 

které dokáží efektivně potlačit rušivé vlivy. Například je možné použít metodu založenou na 

Riccatiho rovnici nebo metodu založenou na LMI pozorovateli stavů (Li, 2013). 

Pro tuto práci však byla zvolena metoda s použitím principu PID regulace, jelikož 

parametry takových regulátorů lze nastavovat experimentálně, tudíž bez nutnosti složitých 

výpočtů, které vyžadují vytvoření poměrně přesného popisu modelu, a u takového systému 

s nerovnoměrným rozložením hmoty jsou značně složité. 
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2 AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ 

Pod pojmem automatické řízení v technologiích rozumíme automatické působení 

řídicího systému na řízenou soustavu bez nutnosti přímého lidského zásahu za účelem udržení 

nebo zlepšení fungování soustavy podle předem daných cílů řízení. Řízení bývá zajištěno 

elektronickými obvody a mikropočítači, které využívají elektromechanické komponenty a 

senzory pro poskytnutí rozhraní s veličinami v reálném světě. 

 

2.1 SYSTÉMY 

Systémem je objekt nebo skupina objektů, na kterých lze pozorovat a případně 

ovlivňovat různé fyzikální veličiny. V oblasti automatického řízení se jako systém označuje 

regulovaná soustava. Veličiny na regulované soustavě poté klasifikujeme jako vstupní, pokud 

se jedná o veličiny, které způsobují změny jiných veličin systémů a jsou závislé pouze na okolí. 

Cíle řízení lze realizovat ovlivňováním vstupních veličin, proto se vstupy označují jako akční 

veličiny u(t). Výsledky řízení sledujeme na veličinách, které chceme nastavit. Tyto nazýváme 

výstupní veličiny y(t). Obecně je smyslem řídicího systému dosáhnout požadovaných 

výstupních veličin regulované soustavy pomocí ovlivňování vstupů řídicího systému. Regulátor 

působí na regulovanou soustavu pomocí akčních členů neboli elektromechanických 

komponentů (pohony, topení, chlazení, lasery, stykače). Pokud je v obvodu řízení začleněna 

zpětná vazba, regulátor využívá měřící členy (senzory), které sledují skutečný stav systému a 

převádí na elektrické veličiny, které je regulátor schopen zpracovat (Golnaraghi, 2010). 

Pokud je výstup systému závislý nejen na aktuálních hodnotách vstupních veličin, ale i 

na hodnotách předchozích vstupů, označuje se systém jako dynamický. Pro možnosti 

regulování výstupů systému je vhodné z vlastností systému získat matematicko-fyzikální popis 

(model) systému. Proces získávání tohoto modelu se označuje jako modelování. Modelem 

dynamických systémů obvykle bývá diferenciální rovnice nebo soustava diferenciálních rovnic, 

ze které lze dále získat pomocí Laplaceovy transformace (L-transformace) tzv. obrazový 

přenos systému, který se v automatizaci používá jako standardní model. Obrazový přenos (dále 

pouze přenos) se používá z toho důvodu, že L-transformace převádí diferenciální rovnice na 

rovnice obyčejné, což značně zjednodušuje práci s nimi. Přenos nevyužívá funkce závislé na 

čase, ale na komplexní proměnné s a je obvykle označován F(s). 
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2.2 OTEVŘENÉ A UZAVŘENÉ OBVODY ŘÍZENÍ 

Obvody řízení se většinou skládají z regulované soustavy a regulátoru. Vstupem 

regulačního obvodu bývá požadovaná hodnota výstupní veličiny w(t). Výstupem je pak aktuální 

hodnota regulované veličiny. Podle toho, jestli má regulátor informaci o aktuální hodnotě 

regulované veličiny, rozdělujeme regulační obvody na otevřené nebo uzavřené. Otevřený 

regulační obvod neboli přímé řízení bez zpětné vazby se obecně označuje jako ovládání, 

zatímco uzavřený regulační obvod neboli řízení se zpětnou vazbou se označuje pojmem 

regulace (Balátě, 2003). 

 

2.2.1 Otevřený regulační obvod 

V případě otevřeného regulačního obvodu regulátor vypočítá přesnou hodnotu vstupu 

(napětí, proudu, …) pro akční člen (motor, topný element, čerpadlo, …), který působí na 

soustavu. Jednoduché blokové schéma je na obr. 2.1. Tento způsob regulace neumožňuje, aby 

regulátor měl informaci o tom, jestli akční člen skutečně vykonal to, co vykonat měl, protože 

v tomto způsobu není zpětná vazba. Systém je tedy závislý na znalosti operačních charakteristik 

akčního členu (Killian, 2001). 

2.2.2 Uzavřený regulační obvod 

U uzavřeného regulačního obvodu (URO) se zavádí zpětná vazba, tzn. měření skutečné 

hodnoty na výstupu soustavy y(t) a následuje porovnávání s požadovanou hodnotou u(t). 

Blokové schéma URO znázorňuje obr. 2.2. Rozdíl těchto hodnot se nazývá regulační odchylka 

e(t), a ta se přivádí na vstup regulátoru.  

 𝑒(𝑡) = 𝑤(𝑡) − 𝑦(𝑡) (2.1) 

Odchylka reprezentuje, o kolik se neshoduje skutečný výstup s požadovaným. Znalost 

regulační odchylky pomáhá regulátoru dělat potřebné zásahy, aby udržoval výstup soustavy na 

potřebné hodnotě. Regulátor vždy pracuje tak, aby minimalizoval odchylku (Killian, 2001). 

Obr. 2.1 – Blokové schéma otevřeného regulačního obvodu 
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Jelikož se zpětná vazba odečítá od požadované hodnoty, hovoříme o záporné zpětné 

vazbě. Ta tedy má za úkol snížit regulační odchylku, ale zavedení zpětné vazby do řídicího 

systému má mimo jiné kladný vliv i na celkovou stabilitu i kvalitu regulace (Golnaraghi, 2010). 

2.2.3 Elektronické řídicí systémy 

Všechny fyzikální veličiny v reálném světě jsou analogové, tzn. že jsou spojitě 

proměnné v čase. Ačkoliv použití analogových regulátorů zní výhodně, kvůli jejich složité 

technické realizaci se používají spíše pouze pro jednoduché řídicí aplikace. Na druhou stranu 

číslicové řídicí systémy, které využívají řídicí počítače nebo kompaktní regulátory, bývají díky 

masivnímu rozšíření digitálních mikropočítačů často mnohem levnějším a jednodušším řešením 

i přes to, že se analogové veličiny musí převádět na digitální a naopak. 

 

2.2.4 Analogový regulační obvod 

V případě analogových regulačních obvodů je regulátor složen z tradičních 

analogových zařízení a obvodů, typicky využívá operační zesilovače. První řídicí systémy 

bývaly analogové, protože v té době nebyla dostupná technologie pro možnosti číslicového 

řízení. Jejich výhodou oproti číslicovým je fakt, že změna vstupu (požadované hodnoty) nebo 

změna zpětné vazby je zaznamenána okamžitě, a operační zesilovače spojitě změní hodnotu 

akční veličiny (Killian, 2001). 

Obr. 2.3 ilustruje analogový regulační obvod s regulátorem R a soustavou S. U soustavy 

je znázorněn také vliv poruchové veličiny d a filtr šumu. Poruchy jsou způsobeny vnějším 

působením na soustavu (např. změna teploty v okolí, změna tlaku plynu vlivem teploty, …). 

Vedení ve zpětné vazbě od měřicího členu k regulátoru může být poměrně dlouhé, a jelikož na 

Obr. 2.2 – Blokové schéma uzavřeného regulačního obvodu 
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dlouhém analogovém vedení může vlivem okolí vznikat poměrně velký šum, je vhodné do 

zpětné vazby v blízkosti regulátoru filtr tohoto šumu. 

2.2.5 Číslicový regulační obvod 

V číslicových regulačních obvodech je regulátor obvykle tvořen digitálním obvodem. 

Digitální obvod bývá v naprosté většině případů založený na mikropočítači nebo 

mikrokontroleru. Počítač neustále opakuje program, pomocí kterého nejprve čte vstupy 

mikropočítače, následně pomocí těchto dat vypočítává velikost akčního zásahu podle daného 

algoritmu, který je poslán do akčního členu. Poté začíná program znovu od začátku. Jako 

nevýhoda číslicových regulačních obvodů může být považováno právě cyklické provádění 

programu, při kterém každý cyklus zabírá určitý čas, pokud tedy dojde ke změně vstupu ihned 

po jeho přečtení senzorem, změna se projeví až v následujícím cyklu, tudíž se zpožděním. Tato 

zpoždění jsou však v naprosté většině případů tak malá, že pro všechny praktické aplikace lze 

zpoždění zanedbat a považovat odezvu systému za okamžitou (Killian, 2001). 

Obr. 2.3 – Blokové schéma analogového regulačního obvodu 
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Jelikož veličiny v reálném světě jsou analogové, data ze senzorů je nejprve nutné 

převést z analogových na digitální, aby mohla být dále zpracována. Podobně musí být i digitální 

výstup z regulátoru převeden zpátky na analogovou formu. K tomuto převodu se používají 

digitálně analogové (DAC) nebo analogově digitální (ADC) převodníky. Jejich zařazení do 

regulačního obvodu je znázorněno na obr. 2.4. 

 

2.3 TYPY REGULÁTORŮ 

Regulátory lze rozdělovat pomocí množství kritérií. Z hlediska nositele signálu 

(elektrické, hydraulické, pneumatické a jiné), podle přívodu energie na přímé nebo nepřímé, 

anebo podle průběhu výstupní veličiny na spojité a nespojité. Průběh výstupní veličiny 

ovlivňuje strukturu a dynamické vlastnosti zvoleného vlastního regulátoru (Balátě, 2003).  

 

2.3.1 Nespojité regulátory 

Pokud má regulátor alespoň jeden člen, který má nespojitou charakteristiku, označujeme 

regulátor za nespojitý. Konstrukcí bývají nespojité regulátory oproti regulátorům spojitým 

jednodušší, jelikož jsou obvykle tvořeny jednoduchými kontaktními zařízeními (spínač, stykač, 

relé, …) (Balátě, 2003). 

Obr. 2.4 – Blokové schéma číslicového regulačního obvodu. 
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Akční veličina se u nespojitých regulátorů mění skokově. Nejjednodušším typem 

nespojitého regulátoru je on-off regulátor, česky častěji dvoupolohový regulátor (anglicky 

občas bang-bang controller), který pracuje pouze se dvěma stavy, 1 nebo 0 (zapnuto, vypnuto). 

Dobrým příkladem je systém termostatem ovládaného vytápění. Pokud bychom u takového 

regulátoru neuvažovali hysterezi, topení by bylo zapnuto pokaždé, když teplota v místnosti 

klesne pod požadovanou hodnotu a opět vypnuto ihned po dosažení požadované teploty. Pokud 

by bylo topení řešeno takto, topení by bylo často zapínáno a vypínáno, což je značně 

neefektivní. Proto kvůli nepraktičnosti takového řešení regulátory zapínají a vypínají 

s hysterezí, tzn. že spínají až při teplotě o několik stupňů nižší a vypínají až na nějaké horní 

hranici, která přesahuje požadovanou teplotu. Toto vede na větší rozptyl teplot, ale pokud by 

byly meze blíže u sebe, muselo by topení častěji spínat. 

 Prakticky se vzhledem k opotřebení motorů nebo spínacích prvků dvoupolohová 

regulace používá v omezené míře, typicky na systémech, u kterých není nutné tak časté spínání 

a kde je možné regulovanou veličinu udržovat mezi dvěma body (Killian, 2001). 

Kromě dvoupolohových existují i regulátory třípolohové, které se chovají podobně 

v tom ohledu, že mají možnost nastavení pásma kolem žádané hodnoty regulované veličiny. 

Na rozdíl od dvoupolohového lze akční veličinu nastavit i na třetí pevnou polohu, čímž je 

možné dosáhnout lepších vlastností regulačního pochodu. Dvoupolohový i třípolohový 

regulátor může mít zavedenou zpětnou vazbu. V tom případě se potom nespojité regulátory 

chovají podobně jako regulátory spojité (Balátě, 2003). 

Obr. 2.5 – Příklad dvoupolohové regulace teploty regulátorem s hysterezí 
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2.3.2 PID Regulátor 

Podle charakteristiky regulátoru rozlišujeme regulátory, příp. části regulátorů na 

proporcionální (P), integrační (I) a derivační (D). Přičemž nejrozšířenějším regulátorem je PID 

regulátor, který obsahuje všechny tři složky. Typicky mají PID regulátory nastavitelné 

parametry jednotlivých složek tak, že jednotlivé složky jdou odstavit, tudíž lze PID regulátor 

provozovat i jako pouhý P, PI, I nebo PD regulátor. Díky tomuto jsou PID regulátory používány 

napříč průmyslem. Obecný popis je vyjádřen vztahem 

 
𝑢(𝑡) = 𝑟0𝑒(𝑡) + 𝑟−1 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

+  𝑟1

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 , (2.2) 

kde t    je čas, s, 

 τ – časová konstanta, s, 

 r0 – zesílení proporcionální složky, 

r-1 – zesílení integrační složky, 

r1 – zesílení derivační složky. 

 

Rovněž se využívá označení Kp, Ki a Kd, které odpovídají zesílení jednotlivých složek. U 

skutečných kombinovaných PID regulátorů jsou proporcionální, integrační i derivační složka 

umístěny paralelně podle obr. 2.6. 

Při nastavování skutečných regulátorů se většinou setkáváme namísto jednotlivých 

zesílení pro každou složku s jinými parametry, kterými jsou  

Obr.  2.6 – Blokové schéma PID regulátoru (Balátě, 2003) 
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𝑘p =  𝑟0 – zesílení regulátoru, 

𝑇I =  
𝑟0

𝑟−1
 – integrační časová konstanta, s, 

𝑇D =  
𝑟0

𝑟1
 – derivační časová konstanta, s. 

S využitím těchto časových konstant dostaneme rovnici 

 

𝑢(𝑡) = 𝑟 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝐷𝑒(𝑡)

𝑡

0

], (2.3) 

kde r – zesílení. 

 

2.3.3 Význam složek PID regulátor 

Proporcionální složka se chová jako prostý zesilovač. Ze vztahu 2.1 je patrné, že pokud 

použijeme pouze P složku a integrační a derivační vyřadíme, závislost akční veličiny na 

regulační odchylce je přímo úměrná. Pokud je k regulaci použit samotný P regulátor, vede 

regulace soustav, které mají ustálený stav na trvalou regulační odchylku. Tu lze částečně 

odstranit nebo alespoň snížit zvyšováním zesílení proporcionální složky, ale regulovaná 

veličina se ani v tomto případě nedostane až na žádanou hodnotu.  

Pro úplné odstranění trvalé regulační odchylky je vhodné použít I složku regulátoru, ta 

však zavádí do regulačního obvodu vyšší stupeň dynamiky a zvyšuje riziko kmitání nebo 

nestability regulované veličiny (hlavně u dynamických soustav vyššího řádu). Další nevýhodou 

I složky PID regulátoru je tzv. windup. Reálné akční veličiny (např. výkon topení, motoru) 

nelze zvyšovat do nekonečna, ale regulátor s I složkou stále integruje i poté co akční veličina 

dosáhla svého omezení. Při změně znaménka regulační odchylky potom regulátor musí nejdříve 

výstup integrátoru odintegrovat, než začne reagovat na změnu, což má za následek delší překmit 

a poměrně ve velké míře zhoršuje kvalitu regulace. Toto se filtruje takzvaným antiwindupem.  

Negativní vliv I složky lze částečně omezit použitím D složky, která má díky rychlému 

zásahu stabilizující vliv na soustavu. Avšak i D složka má negativní vliv na regulovanou 

soustavu, a to právě kvůli rychlému zásahu, který v teorii způsobuje nekonečně velký skok 

akční veličiny při skokové změně vstupu. Dále také derivační složka zesiluje šum regulační 

odchylky, což se v praxi odstraňuje filtrací měřené veličiny a také samotný regulátor by měl 

obsahovat vnitřní filtr D složky (Vítečková, 2008). 
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2.3.4 Číslicový PID regulátor 

V dnešních řídicích systémech bývá obvykle PID realizován vhodným algoritmem na 

řídicím počítači nebo kontroléru. Tyto algoritmy vychází z funkce analogových spojitých 

regulátorů. Někdy se diskrétní forma PID regulátoru označuje jako PSD regulátor neboli 

proporcionálně sumačně diferenční regulátor. To je dáno tím, jak se v těchto algoritmech 

realizuje integrace nebo derivace, jelikož regulátor nepracuje se spojitými veličinami, ale 

s posloupnostmi hodnot, které odpovídají jednotlivým vzorkům spojitého signálu. V rovnici 

diskrétního regulátoru tedy nahrazujeme čas t diskrétním krokem k. Odtud tedy sumace namísto 

integrace a diference namísto derivací (Balátě, 2003). Chování lze popsat rovnicí 

 

𝑢(𝑘) = 𝑟 [𝑒(𝑘) +
𝛥

T𝐼
∑ 𝑒(𝑖) + T𝐷

𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)

𝛥

𝑘

𝑖=1

], (2.4) 

kde k – diskrétní krok, 

 r – zesílení, 

 Δ – délka kroku, s, 

 TI – integrační časová konstanta, s, 

 TD – derivační časová konstanta, s.  

 

2.4 ROZVĚTVENÉ REGULAČNÍ OBVODY 

Pro řízení složitějších soustav může být použití jednoduchého PID regulátoru 

nedostačující, proto se v praxi regulační obvody velmi často rozvětvují. Rozvětvení znamená 

zavedení nových proměnných do regulačního obvodu, čímž se do regulačního obvodu zavedou 

nové smyčky. Rozvětvení se zavádí za účelem zvýšení kvality regulace nebo umožnění 

regulace složitějších soustav. 

Regulované soustavy, u kterých je možné měření pomocné regulované veličiny, 

využívají dva nebo více regulátorů, které mají společný výstup, ale jeden využívá jako vstup 

žádanou veličinu w a druhý tvoří vnitřní smyčku, která jako vstup používá akční veličinu 

Obr. 2.7 – Schéma regulačního obvodu s pomocnou regulovanou veličinou 
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z hlavního regulátoru. Takový způsob regulace se také nazývá vlečná nebo kaskádní regulace 

a je využíván pro zvýšení kvality regulace u soustav, které toto rozdělení umožňují. Příkladem 

použití je právě řízení robota, který je popisován v této práci. Ten využívá hlavní regulátor 

k navádění robota po čáře a k němu ještě druhý, který udržuje robota ve vzpřímené poloze. 

Blokové schéma takového regulačního obvodu znázorňuje obr. 2.7. 

Další možností rozvětveného regulačního obvodu je regulace s pomocnou akční 

veličinou, která využívá pomocný regulátor na regulaci jiné části regulované soustavy než 

hlavní regulátor. Regulátory jsou tedy řazeny paralelně (Balátě, 2003). Příkladem takové 

regulace je vytápění pomocí plynového kotle a zároveň pomocným přímotopem, kdy je možné 

přímotopem rychleji dosáhnout požadované teploty, například při poruše. Výhodou takové 

regulace je možné úplné odstavení pomocného regulátoru a jeho opětovné spuštění pouze 

v určitých případech. Blokové schéma takového obvodu je na obr. 2.8.  

 

2.5 KVALITA REGULACE  

Výsledky regulace lze posuzovat na základě rychlosti odezvy, maximálního překmitu, 

doby trvání regulačního pochodu neboli za jak dlouho se systém ustálí a dalších parametrů. 

Vyhodnocovat výsledky regulace lze pomocí několika kritérií.  

Kvalitou regulace se rozumí přesnost neboli, jak rychle dokáže systém minimalizovat 

regulační odchylku. V ideálním případě by výstup kopíroval přesně požadovanou hodnotu a 

regulační odchylka by vždy byla právě nulová. Dosažení ideální regulace však v praxi není 

realizovatelné, jelikož na regulaci působí vlivy dynamiky soustavy a poruchové signály, které 

vstupují do soustavy. 

 

Rp 
Sp S

2 

R

Obr. 2.8 – Blokové schéma regulačního obvodu s pomocnou akční veličinou 
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2.5.1 Parametry určující kvalitu regulace 

Základním parametrem určujícím kvalitu regulace je trvalá regulační odchylka. Ta se 

projeví primárně u regulátorů, které neobsahují I složku, která je schopna trvalou regulační 

odchylku úplně odstranit (Larminat, 2007). Regulaci s regulační odchylkou zobrazuje obr. 2.9. 

Dalším parametrem, který můžeme u regulačního pochodu sledovat, je doba regulace tr, 

kterou většinou sledujeme od skokové změny požadované hodnoty do té doby, než se regulační 

pochod ustálí v předem stanoveném rozmezí Δe nad, resp. pod ustálenou hodnou výstupu 

(typicky se volí 5 procent). Cílem je, aby doba regulace byla co nejmenší, tudíž aby regulátor 

reagoval na změnu žádané hodnoty nebo na poruchu co nejrychleji (BALÁTĚ, 2003). 

Spolu s dobou regulace je velmi důležitým parametrem přeregulování neboli velikost 

maximálního překmitu regulačního odchylky emax v reakci na změnu žádané hodnoty. 

Problémem s požadavky na tyto parametry je fakt, že při nastavování regulátoru na 

minimalizaci překmitu se obvykle zvyšuje doba regulace a naopak. 

 

2.5.2 Kritéria pro vyhodnocení kvality regulace 

Různé technologické procesy si mohou nárokovat různé průběhy regulačního děje. 

Některé mohou cílit na minimální překmit, některé na co nejkratší dobu regulace a některé na 

minimalizaci regulační odchylky. Správné nastavení regulátoru lze vyhodnocovat pomocí tzv. 

regulační plochy Sr, přičemž je požadavek, aby byla regulační plocha co nejmenší. Regulační 

plocha bývá tvořena plochou pod křivkou danou regulační odchylkou v čase. Regulační plochu 

znázorňuje obr. 2.10. 

y(t) 

w(t) 

e(t) 

Obr. 2.9 – Regulace s trvalou regulační odchylkou 
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Jelikož kritéria pracují s plochou pod křivkou, používají se pro výpočet plochy 

integrály. Z toho důvodu se používají tzv. integrální kritéria. Kritéria jsou využívána za účelem 

optimalizace nastavení konstant regulátoru, k čemuž využívají minimalizaci integrálních 

kritérií.  

Nejjednodušším kritériem je tzv. lineární integrální kritérium IE (integral error), které 

vyjadřuje celkovou regulační odchylku e na intervalu od nuly do nekonečna. IE je definováno 

vztahem 

 
𝐼E = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡.

∞

0

  (2.5) 

Je patrné, že se nejedná o příliš užitečné kritérium, jelikož se kladné a záporné kmity 

navzájem ruší, proto malá hodnota IE nemusí nutně znamenat malé regulační odchylky u 

kmitavých regulačních pochodů. Lepším kritériem, které tento problém řeší, je kritérium 

absolutní hodnoty regulační plochy IAE (integral of absolute error). Vztah popisující definici 

tohoto kritéria je 

 
𝐼AE = ∫ |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

. (2.6) 

Mimo použití absolutní hodnoty lze nedostatek různých znamének rovněž odstranit 

kvadrátem regulační odchylky. Dalším používaným kritériem je tedy tzv. kritérium kvadrátu 

regulační plochy ISE (integral of square error). Toto kritérium přiřazuje větší váhu větším 

Obr. 2.10 – Parametry kvality regulačního děje (Balátě, 2003) 
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odchylkám, které jsou z principu fungování reálných regulátorů neodstranitelné, což nemusí 

být žádoucí (Chen, 2006). Kritérium je popsáno vztahem 

 
𝐼SE = ∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

. (2.7) 

 Průběhy jednotlivých kritérií znázorňuje obr. 2.11. 

 

Obr. 2.11 – Průběhy jednotlivých kritérií kvality regulace (Chen, 2006) 
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2.6 STABILITA SYSTÉMU 

O dynamickém systému je možné říct, že je stabilní, pokud je při omezeném vstupním 

signálu také omezený výstup. Jinými slovy při konečně velké hodnotě vstupů se nestane, že by 

se výstup signálu blížil nekonečnu. Platí, že systém je stabilní, pokud jeho integrál od nuly do 

nekonečna je menší než nekonečno a také, když všechny kořeny jeho charakteristického 

mnohočlenu leží uvnitř levé poloviny Gaussovy roviny. Poslední jmenovaný výrok se používá 

jako přímá metoda pro zjišťování stability, pokud je známá poloha pólů charakteristického 

mnohočlenu. 

Uzavřený regulační obvod lze chápat jako systém s požadovanou hodnotou a hodnotou 

poruchy jako jeho vstupy. Z hlediska stability mohou u systému nastat tři různé stavy. 

V absolutní většině případů je smyslem regulace dosažení ustáleného výstupu systému při 

předpokládané poruše. Tento stav se označuje jako stabilní. 

Dalším stavem může být nestabilní systém, u kterého nikdy nedojde k ustálení a 

hodnoty výstupů přesahují meze. Nestabilita je typicky nežádoucí chování, které se odstraňuje 

právě automatickou regulací. Příkladem nestabilního systému je právě samotný model 

inverzního kyvadla, který bez zásahu řídicího systému nezůstane v rovnovážné poloze. 

Posledním typem je regulační pochod na mezi stability. V tomto případě systém osciluje 

s konstantní amplitudou, nikdy se neustálí, ale také nikdy nespadne do nestability. Teoreticky 

jde o nedosažitelný stav, ale vlivem nelinearit se u reálných i přes to objevuje. 

U uzavřených regulačních obvodů se pro zjištění stability pracuje stejně jako u každého 

dynamického systému s jeho charakteristickým polynomem. Ten může být vyjádřen přenosem  

 
𝐹(𝑠) =  

1

1 + 𝑅(𝑠)𝑆(𝑠)
, (2.7) 

kde  F(s) je přenos systému, 

R(s) – přenos regulátoru, 

S(s) – přenos regulované soustavy.  

Uzavřený regulační obvod se považuje za stabilní tehdy, mají-li všechny póly systému 

zápornou reálnou složku (Larminat, 2007). 

 

2.6.1 Nyquistovo kritérium stability 

Dalším kritériem pro posouzení stability regulačního obvodu je tzv. Nyquistovo 

kritérium stability. To určuje, jestli je regulační obvod stabilní pomocí takzvané frekvenční 

charakteristiky. Regulační obvod je stabilní, pokud frekvenční charakteristika neobklopuje tzv. 
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kritický bod, který leží v bodě -1 na reálné ose komplexní roviny. Zároveň musí bod ležet 

nalevo od narůstající frekvence ω. Pokud frekvenční charakteristika prochází bodem [-1,0], 

nachází se regulační obvod na mezi stability (Odstrčílková, 2003). Určení stability z frekvenční 

charakteristiky v komplexní rovině znázorňuje obr. 2.12.  

2.6.2 Hurwitzovo kritérium stability 

Kromě kritérií z frekvenční charakteristiky existují i algebraická kritéria, z nichž je 

nejpoužívanější Hurwitzovo. Předpokladem tohoto kritéria opět je, že všechny koeficienty 

charakteristického polynomu musí být kladné. Kritérium opět vychází z přenosu regulačního 

obvodu, resp. z charakteristického polynomu, ze kterého se sestaví tzv. Hurwitzova matice, 

která je stejného řádu jako řád polynomu. Z této matice se určí tzv. Hurwitzův determinant a 

z něj nadále všechny subdeterminanty.  

Obvod je stabilní, pokud jsou všechny subdeterminanty kladné. K nestabilitě obvodu 

postačuje, aby jediný Hurwitzův subdeterminant byl roven nule. Na mezi stability je obvod, 

pokud je nejvýznamnější koeficient a zároveň největší subdeterminant Hurwitzovy matice 

roven 0 (Balátě, 2003). 

 

2.7 METODY NASTAVENÍ PARAMETRŮ PID REGULÁTORŮ 

Každá soustava, která využívá PID regulátor, je trochu jiná, proto není možné mít pouze 

jedno univerzální nastavení konstant PID regulátorů pro všechny soustavy a každé nastavení je 

jedinečné pro danou regulovanou soustavu, se kterou regulátor pracuje. Pro zjednodušení 

návrhu regulátorů však existuje několik metod, pomocí kterých lze volit konstanty regulátorů 

pro kvalitní regulaci. Existují experimentální metody, které využívají pokusů na existující 

soustavě pro optimální nastavení anebo metody analytické, které vychází z matematického 

modelu systému. 

 

Obr. 2.12 – Stabilita podle Nyquistova kritéria (Larminat, 2007) 

Stabilní Nestabilní Systém na mezi stability 
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2.7.1 Experimentální metoda pokus-omyl 

Při návrhu regulátorů, konkrétně při nastavování PID regulátorů, lze používat 

experimentální metody, které jsou založeny pouze na pokusech na existující regulované 

soustavě nebo z dat ze statické či přechodové charakteristiky. Tento postup zahrnuje metodu 

pokus-omyl, kde se regulátor nastavuje zkoušením množství různých nastavení a sledováním 

výsledků regulace, dokud se nedojde k takovému nastavení, které nejlépe splňuje cíle regulace.  

Postup metody pokus-omyl začíná vyřazením integrační a derivační složky regulátoru, 

čehož se dosáhne nastavením co nejvyšší integrační časové konstanty TI (ideálně nekonečně 

velké) a nejnižší (nulové) derivační časové konstanty TD. Nejprve se postupně od nuly zvyšuje 

zesílení regulátoru r0, dokud není dosaženo požadované odezvy na jednotkový skok. Nadále se 

snižuje integrační časová konstanta tak, aby bylo dosaženo nulové regulační odchylky. 

Zvýšením derivační konstanty lze poté snížit překmit. 

Nevýhodou této metody je, že je v praxi použitelná na omezené množství soustav. 

V některých případech by totiž zkoušení různých nastavení mohlo vést k poškození soustavy 

nebo by ani nemuselo být možné z technického nebo ekonomického hlediska. 

 

2.7.2 Ziegler-Nicholsovy metody 

John Ziegler a Nathaniel Nichols navrhli experimentální metody, pomocí nichž lze pro 

určité soustavy postupovat pro nastavení příznivého regulačního děje. Pro tyto metody jsou 

zpracované tabulky, pomocí kterých se na základě změřených hodnot spočítají vhodné hodnoty 

pro nastavení jednotlivých parametrů regulátorů. 

Jedna z těchto metod využívá tzv. kritické parametry. Tato metoda spočívá v přivedení 

regulačního obvodu na mez stability, tzn. nastavení zesílení r0 při vyřazené integrační i 

derivační složce tak, aby výstup soustavy kmital s konstantní amplitudou. Zesílení, při kterém 

je obvod na mezi stability, se nazývá kritické zesílení r0k a z průběhu výstupu v tomto stavu 

odečtená perioda kmitů Tk je kritická perioda. Tab. 2.1 ukazuje, jak nastavit parametry 

regulátoru.  

Tab. 2.1 – Parametry PID regulátoru z ZN metody kritického zesílení 

Regulátor r0 TI TD 

P 0,5r0k - - 

PI 0,45r0k 0,85Tk - 

PD 0,6r0k - 0,6Tk 

PID 0,6r0k 0,5Tk 0,12Tk 
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Tato metoda je vhodná pro soustavy vyšších řádů, příp. soustavy s dopravním 

zpožděním. 

Další metodou Zieglera-Nicholse (ZN) je metoda určení parametrů z přechodové 

charakteristiky u soustav s aperiodickým průběhem. V inflexním bodě přechodové 

charakteristiky se určí tečna a její průsečík s časovou osou a průsečík s hodnotou výstupu 

v ustáleném stavu se použijí pro získání doby průtahu Tu a doby náběhu Tn. Za pomoci těchto 

hodnot a z přechodové charakteristiky odečteného zesílení k, se opět podle tabulky vypočítají 

hodnoty pro nastavení regulátorů. Parametry se nastaví podle tab. 2.2. 

Tab. 2.2 – Parametry PID regulátoru z ZN metody přechodové charakteristiky 

Regulátor r0 TI TD 

P 
𝑇𝑛

𝑘𝑇𝑢
 - - 

PI 0,9
𝑇𝑛

𝑘𝑇𝑢
 3,33𝑇𝑢 - 

PID 1,2
𝑇𝑛

𝑘𝑇𝑢
 2𝑇𝑢 0,5𝑇𝑢 

 

2.7.3 Analytické metody 

Kromě experimentů lze při návrhu regulátorů vycházet z matematického nebo 

stavového popisu systému. V obou případech však jde o poměrně složité metody, které vyžadují 

podstatné množství znalostí z oblasti matematiky a fyziky ale i důkladnou znalost samotného 

systému. Mezi matematické metody se řadí metoda SIMC, metoda symetrického optima, 

metoda optimálního modulu a další. Mezi metody využívající stavový popis modelu se řadí 

metoda umístění pólů nebo metoda kvadraticky optimální regulace. 
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3 STAVBA ROBOTA 

Model robota ve tvaru inverzního kyvadla ze stavebnice Lego Mindstorms EV3 již byl 

zpracován, avšak v čem je model popsaný v této práci jedinečný, je způsob řízení pomocí 

algoritmu implementujícího číslicový PID regulátor v jazyce Python, a zároveň způsob pohybu 

v prostoru – sledováním černé čáry na světlém podkladu. Samotné Lego ve svých ukázkových 

sestavách nabízí dokonce dva balancující roboty založené na tomto principu, a to BALANC3R 

a Gyro Boy. 

 

3.1 POPIS SYSTÉMU 

Robot je sestaven jako model inverzního kyvadla s pohonem. Všechny použité 

komponenty jsou ze stavebnice Lego Mindstorms EV3. Robot stojí pouze na dvou kolech, která 

jsou vzájemně umístěna v ose vedle sebe, což umožňuje robotovi balancovat i manipulaci. 

Pokud by bylo cílem robota pouhá stabilizace, bez nutnosti zatáčet, kola by teoreticky mohla 

být řízena pouze jedním motorem. Avšak s uvážením požadavku sledování čáry je s každým 

kolem je spojen vlastní krokový motor. Toto spojení motorů s kolem je akčním členem robota, 

čímž mu umožňuje pohyb a tím pádem i stabilizaci. Motory jsou řízeny a zároveň napájeny 

řídicí jednotkou, kterou výrobce (Lego) nazývá EV3 Brick (kostka EV3). Do této kostky je 

možné nahrát předem připravený program psaný v Pythonu a kostka je díky interpreteru tohoto 

jazyka (MicroPython) schopna tento program vykonat. Kostka je tedy regulátorem regulované 

soustavy, jíž je celý robot. Informaci o úhlu robota získává řídicí jednotka robota 

z gyroskopického senzoru, tudíž v regulačním obvodu je tento senzor měřicím členem. Úhel 

natočení těla robota je považován za výstup regulované soustavy a je porovnáván 

s požadovanou hodnotou, tedy pravým úhlem mezi tělem robota a horizontální rovinou. To 

znamená, že regulátor má za úkol udržovat robota ve vzpřímené poloze. Pro dosažení přesného 

čtení gyroskopického senzoru je senzor umístěn nad osou kol robota. Jiná pozice senzoru by 

vedla k nepřesnému čtení úhlu, což by do regulace zanášelo trvalou, softwarově prakticky 

neodstranitelnou chybu. K umožnění co nejpřesnějšího čtení úhlu je gyroskopický senzor 

umístěn v horní části robota. Jelikož je soustava proporcionální, je ke stabilizaci možné použít 

pouhý P regulátor. Avšak pro zvýšení kvality regulace, pro urychlení ustálení, jsou použity PD 

regulátory, jelikož derivační, resp. diferenční složka zajišťuje rychlejší reakci na změnu úhlu. 

Regulátory jsou použity dva, jeden pro regulaci úhlu těla robota oproti zemi θ a jeden pro 

regulaci polohy kol, resp. úhlu natočení kol ψ. Schéma systému pro stabilizaci je na obr. 3.1.  
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Pro umožnění pohybu po černé čáře na světlém podkladu je použit senzor světla (barvy), 

který snímá množství odraženého světla, z čehož je možné rozpoznat jakou barvu má povrch, 

na který září paprsek. Tento senzor je na robotovi umístěn uprostřed mezi koly. Robot má za 

úkol jezdit přímo po čáře, algoritmus je však schopen sledovat pouze okraj této čáry, jelikož to 

je místo, kde se mění světlý a tmavý povrch. Jelikož jde o proporcionální soustavu, k navádění 

robota po čáře je použit jednoduchý P regulátor. Algoritmus řízení tedy snímá barvu odraženého 

světla a tuto informaci odečítá od požadované hodnoty, jíž je prahová hodnota, tzn. barevná 

úroveň na pomezí černé a bílé barvy a na tuto hodnotu se regulátor vždy snaží dostat. To 

prakticky znamená, že pokud je snímána bílá barva, robot se otáčí jedním směrem a pokud je 

snímána černá otáčí se druhým směrem, rozdíl od prahové hodnoty bude mít v jednom případě 

kladné a v druhém záporné znaménko.  

Řídicí jednotka (EV3 kostka) vykonává zároveň algoritmus pro stabilizaci robota a 

zároveň pro navádění robota pomocí sledování čáry. Obě úlohy využívají číslicovou formu PID 

regulace, resp. pouze některé jejich složky. Regulátory proto pracují na sobě nezávisle jako 

systém hierarchického řízení (kaskádní regulace), kde jeden regulátor reguluje nestabilitu 

robota a druhý reguluje výchylku od čáry, ale oba mají společný výstup, kterým je výkon do 

kol. Oba jejich účinky se tedy kombinují. Celý systém znázorňuje obr. 3.2. 

 

Obr. 3.1 – Schéma systému pro stabilizaci se dvěma PID regulátory 
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3.2 HARDWARE 

Robot je sestaven výhradně s použitím komponent ze stavebnice Lego. Jedinou 

použitou částí, která není součástí stavebnice, je microSD karta, na které je nahrán image 

platformy MicroPython, což je operační systém založen na Linuxu pro roboty využívající EV3 

kostku jako řídicí počítač, která umožňuje robotům vykonávat programy napsané v Pythonu 

namísto výchozího grafického programovacího prostředí. Všechny využité spojovací součásti 

jsou rovněž součástí výrobcem zkompletované stavebnice. Postavený robot je na obr. 3.3. 

 

3.2.1 EV3 Stavebnice 

Jak již vyplývá z názvu, EV3 je třetí evolucí robotizovaných stavebnic Lego 

Mindstorms. Stejně jako jeho předchůdci (Lego Mindstorms NXT a starší RCX) se jedná o 

stavebnici pro výukové účely, která však nabízí velkou škálu možností. Ačkoliv je většina 

elektronických součástí EV3 kompatibilní s díly z NXT, na rozdíl od svého přímého 

předchůdce využívá kostka EV3 rychlejší ARM9 procesor s 16MB programovatelnou flash 

pamětí, 64MB RAM, port pro USB 2.0 komunikaci s PC, slot pro SD kartu, ze které lze 

nabootovat jiná verze operačního systému a dohromady 8 portů (4 a 4) pro připojení motorů a 

Obr. 3.2 – Blokové schéma zapojení robota 
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senzorů. Na čipu je ve výchozím stavu nainstalován speciální operační systém založený na 

Linuxu, je však možné nabootovat jiný OS právě pomocí SD karty. 

3.2.2 Senzory a pohony 

Pro umožnění řízení nestabilního systému je nutné získávat zpětnou vazbu. Jelikož tento 

systém balancuje tím, že udržuje robota v určitém úhlu, využívá pro získávání zpětné vazby 

gyroskopický senzor. 

Gyroskopický senzor z této stavebnice je digitální senzor detekující rotační pohyb 

v jedné ose, na rozdíl třeba od gyroskopického čipu MPU6050, který detekuje pohyb ve třech 

osách. Jak udává Lego, senzor je také schopný rozpoznat rychlost otáčení ve stupních za 

sekundu neboli pracovat jako akcelerometr, kdy detekuje maximální rychlost 440 stupňů za 

sekundu. Tento senzor lze použít pro detekci otáčení částí robota nebo právě pro detekování 

pádu. Navíc dokáže senzor zaznamenávat celkové natočení oproti počátečnímu úhlu ve 

stupních, čímž umožňuje sledovat počet otáček nebo udržovat robota ve stejné pozici 

s přesností ± 3 stupně na otočku o 90 stupňů.   

Druhým využitým senzorem je senzor barvy (color sensor) je digitální senzor, který 

snímá světlo odražené od různých povrchů v jeho blízkosti a vyhodnocuje jeho barvu i 

Gyro senzor 

Řídicí 

jednotka 

Motory 

Senzor 

světla 

Obr. 3.3 – Reálný robot s vyznačením komponent 
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intenzitu. Tento senzor má tři pracovní režimy: režim snímání barvy odraženého světla, režim 

snímání intenzity odraženého světla a režim snímání intenzity okolního světla. V režimu 

snímání barvy je senzor schopen rozpoznat 7 různých barev, což je možné využít pro ovládání 

robota, např. pro zastavení nebo opětovné spuštění chodu robota na základě semaforu apod. 

Režim snímání intenzity odraženého světla je schopen rozpoznat sto různých úrovní světla, 

které se vrací odražené z povrchů, na které senzor svítí červenou lampou. Tento režim lze využít 

právě pro následování černé čáry na bílém povrchu, jelikož od černého povrchu se odrazí 

výrazně méně světla, je barevný přechod snadno detekovatelný. Režim pro detekci okolního 

světla může být použit například pro detekci denní doby nebo rozpoznání, jestli se v místnosti 

svítí či jestli je tma. Senzor je schopný snímat až tisíckrát za sekundu. Na robotovi je senzor je 

umístěný v pravém úhlu k povrchu tak, aby byl dostatečně blízko pro detekci intenzity a 

zároveň se nedotýkal země ani při pohybu robota. 

K pohybu využívá robot 2 vedle sebe umístěné elektromotory. Motory z této stavebnice 

jsou krokové motory, které lze v programu ovládat několika příkazy, buď zvolením rychlosti a 

zrychlení otáčení, doby otáčení, úhlu, o který se má motor otočit, úhel (od 0 do 360), do kterého 

má motor dojet, bez ohledu na počáteční úhel anebo jako stejnosměrný motor, kdy se motor 

ovládá hodnotou procent výkonu od -100 do 100, kde záporné hodnoty znamenají opačný směr 

otáčení. Motory zároveň nabízejí možnost získávat zpětnou vazbu o úhlu jejich natočení nebo 

rychlosti otáčení. 

 

3.3 FRAMEWORK 

Procesor robota využívá speciální Linuxový operační systém, který byl navržen 

společností Lego. Tento OS umožňuje komunikaci robota s počítačem pomocí sériového 

rozhraní nebo Bluetooth, spouštění na kostku nahraných programů, sledování stavu ke kostce 

připojených senzorů a motorů a další funkce. Výchozí verze operačního systému podporuje 

programy napsané s využitím grafického návrhového prostředí navrženým výrobcem. Aby byl 

schopen vykonávat programy napsané v Pythonu, využívá speciální verzi tohoto operačního 

systému, která využívá MicroPython, což je jednodušší a menší implementace Pythonu, která 

je optimalizována pro běh na mikrokontrolerech. Pro práci s komponenty od Lega v Pythonu 

nabízí výrobce knihovnu pybricks, která nabízí třídy pro práci s jednotlivými komponenty.  

Pro práci s EV3 kostkou je nutné nejprve použít na kostce SD kartu s upravenou verzí 

operačního systému (EV3 MicroPython), ze které nabootuje právě tuto verzi umožňující 

komunikaci s EV3 na počítači. Více informací o práci s robotem s využitím Pythonu lze nalézt 
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na (LEGO, 2020). Pro návrh programů pro roboty je vhodný editor kódu Visual Studio Code, 

pro který přímo Lego nabízí rozšíření Lego Education EV3 extension, díky kterému je editor 

schopný přímo nahrát a spustit program na kabelem připojené kostce pomocí USB sériové 

komunikace a zároveň je možné pomocí editoru a sériové komunikace z kostky nahrát soubory 

(programy nebo žurnály) zpět do počítače. Sériová komunikace nabízí i možnost výpisu 

z programu do konzole na počítači, což umožňuje například sledování stavu určitých 

proměnných nebo čtení ze senzorů přímo za běhu robota. Hodnoty veličin, se kterými program 

pracuje, lze také exportovat do datového souboru, který se uloží na Flash paměť robota a 

pomocí USB komunikace lze tyto soubory nahrát do počítače a dále s nimi pracovat. 

 

3.4 ŘÍZENÍ ROBOTA 

Pro řízení robota využívá robot program napsaný v Pythonu. Ten zahrnuje číslicovou 

formu PID (PSD), resp. PD regulátorů pro dosažení stabilizace a pouhý P regulátor pro 

navádění po černé čáře. V programu je PID regulátor realizován podle obr. 3.4.  

Akční zásahy obou regulátorů se sčítají a celkový akční zásah je použit přímo pro 

ovládání výkonu motorů. Lze říci, že robot využívá kaskádní regulaci neboli regulaci 

s pomocnou regulovanou veličinou, protože jeden regulátor je využíván pro korekci odchylky 

od čáry a druhý pro korekci úhlu oproti vzpřímenému stavu. Konečný akční zásah je prostým 

součtem akčních zásahů obou regulátorů. 

Problémem při řízení robota byl gyroskopický senzor, který i v klidovém stavu 

zaznamenává určitou odchylku od nulového úhlu. Z toho důvodu je výstup měřicího členu 

nutno kompenzovat o změřenou hodnotu odchylky, aby docházelo k přesným měřením úhlu.  

Program tedy po inicializování a nastavení výchozích hodnot všech proměnných 

cyklicky snímá odchylku v úhlu a úroveň odraženého světla. Poté výpočtem odstraňuje 

odchylku gyroskopického senzoru a hodnoty úhlu a úrovně světla použije pro výpočet 

regulačních odchylek. Z těch jsou nadále vypočteny akční zásahy. Ty jsou sečteny a výsledná 

Obr. 3.4 – Kód pro realizaci číslicové formy PID regulátoru 
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hodnota poté odpovídá výkonu v procentech maximálního výkonu motorů, kterým se poté 

pohání motory. Obr. 3.5 zobrazuje blokové schéma tohoto programu. Program končí pádem 

robota, čehož je dosaženo podmíněným cyklem, který běží do té doby, než je robot v příliš 

velkém úhlu, který už regulační obvod díky dopravnímu zpoždění jednotlivých částí robota, 

není schopen stabilizovat a dojde k pádu. 
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3.4.1 Vývojový diagram 

Obr. 3.5 – Vývojový diagram programu robota 



 

 

43 

 

3.4.2 Nastavení parametrů regulátorů 

Při nastavování řízení sledování čáry lze poměrně snadno dosáhnout nulové regulační 

odchylky a vhodného průběhu regulované veličiny, jelikož hodnota P určuje pouze, jak rychle 

se regulátor vrátí na pomezí tmavého a světlého podkladu. Na druhou stranu stabilizace robota 

je náročnější problém, z toho důvodu, že je podstatně náročnější nastavit na správné hodnoty a 

špatné nastavení je mnohem více vidět při pohybu robota v prostoru. Při příliš agresivním 

nastavení může robot začít oscilovat s rostoucí amplitudou kmitů, tudíž bude opět nestabilní. 

Na druhou stanu při příliš pomalém nastavení nezareaguje robot dostatečně rychle a nedostane 

se do stabilního stavu, překlopí se. Ideální nastavení je tedy pouze v úzké oblasti, kde je robot 

schopen kmitat se snižující se amplitudou, tudíž se vždy vrací do rovnovážné polohy. Avšak 

ani v tomto případě nebude regulační odchylka v ustáleném stavu nulová, jelikož se regulátor 

náklonu těla robota s regulátorem polohy kol robota navzájem ovlivňují, čímž si navzájem 

lehce kazí průběhy. 

 Nejvyšší kvalita regulace je při nejnižší době regulace, čemuž odpovídá takové 

nastavení, kdy se robot po vychýlení z rovnovážného stavu do tohoto stavu vrátí co nejrychleji. 

K posouzení kvality regulačního pochodu je v této práci využito kritérium kvadrátu regulační 

plochy pro několik různých nastavení.  

Všechny průběhy jsou vytvořeny z dat zachycených robotem při vykonávání programu, 

v následující části jsou vysvětlena jednotlivá nastavení a průběhy odchylky úhlu robota při 

θ 

ψ 

Obr. 3.5 – Znázornění regulovaných parametrů 
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stabilizaci. Jde o přechodové charakteristiky, které zachycují reakci robota na vnější podnět 

(strčení do robota) a pomocí tohoto průběhu jsou porovnána jednotlivá nastavení.  

4 VÝSLEDKY REGULACE 

Na obr. 4.1 je výsledek regulace sledování čáry s využitím prostého P regulátoru. Robot 

v tomto případě následoval čáru v úseku, na kterém se mění zatáčka z mírné levé na pravou, 

proto má robot tendenci vychylovat se nejprve na jednu a poté na druhou stranu. Lze vidět, že 

světelné úrovně jsou poměrně hrubě vzorkované a robot reaguje dostatečně rychle, protože 

robot při svém pohybu zůstává ve vzdálenosti jedné změny světelné úrovně světelného senzoru 

od barevného přelomu. 

 

Dále jsou porovnány výsledky regulace při různých nastaveních regulátoru stability 

robota. Za stabilní systém považuji takové nastavení, při kterém se robot po mírném postrčení 

dokáže vrátit do stavu, kdy se hýbe s maximálním výkyvem 0,025 radiánů. Tato mez byla 

zvolena poměrně velká s ohledem na dopravní zpoždění akčních členů (motorů) a měřicího 

členu (gyroskopického senzoru) a vzhledem k nutnosti filtrovat gyroskopický senzor pro 

odfiltrování nežádoucího posunutí nuly, tedy stavu, kdy gyroskopický senzor změní hodnotu i 

v klidovém stavu, což opět zhoršuje kvalitu regulace. Všechna nastavení byla provedena 

experimentálně, z nichž jsou zde uvedeny pouze vybrané průběhy zobrazující určité 

charakteristické stavy stability systému. Požadovanou hodnotou je vždy úhel θ = 0, který 

reprezentuje robota ve vzpřímené poloze. Stejně je kalibrován i gyroskopický senzor.  
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Obr. 4.1 – Výsledek regulace sledování čáry 
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4.1 POROVNÁNÍ RŮZNÝCH NASTAVENÍ PID REGULÁTORU 

Obr 4.2 zobrazuje odezvu robota při nastavení podle tabulky 4.1. Lze vidět, že robot je 

poměrně stabilní s žádnými velkými výkyvy úhlu θ v čase. Poměrně velké nastavení derivační 

složky vede na rychlé ustálení, zároveň však přináší spoustu rychlých špiček, které znamenají, 

že robot rychle cuká, což může systém trochu rozkmitat, ale i přes to zůstává stabilní. Integrační 

složka teoreticky není potřeba ke stabilizaci, z experimentů však vyplývá, že má kladný vliv na 

průběh regulačního děje, snižuje dobu regulace a kompenzuje negativní vlastnosti derivační 

složky. 

Tab. 4.1 – Optimální nastavení regulátorů 

 Kp Ki Kd 

PID θ 42 20 0,75 

PID ψ 0,18 0 0,10 

 

Obr. 4.2 – Úhel těla robota oproti zemi při optimálním nastavení 
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Robot nastavený podle tab. 4.2 ukazuje příznivý průběh s využitím PD regulátoru, který 

znázorňuje obr. 4.3. Derivační složka opět zanáší do regulačního pochodu špičky v grafu, které 

se na robotovi projevují rychlým cukáním, ale díky nim je robot schopen rychle se stabilizovat 

i při poměrně velké poruše vyvolané strčením do robota. Regulátor polohy ψ nemá takový vliv 

na regulaci úhlu, proto je nadále hýbáno pouze s parametry regulátoru úhlu θ. Vyšší P složka 

by zvýšila dobu regulace, a naopak nižší hodnota P složky by zvýšila kmitavost regulačního 

pochodu. Zvýšení D složky zase povede na zvýšení špiček, které začnou vyvolávat příliš rychlé 

skokové reakce, které zhoršují stabilitu robota. Snížení derivační složky naopak sníží schopnost 

rychle reagovat na změnu úhlu a robot se stává opět nestabilní, začne kmitat se zvyšující se 

amplitudou. Obr. 4.4 zachycuje takové nastavení při Kd = 0,5 a obr. 4.4 odezvu při Kd = 0,6, ale 

zvýšené P složce Kp = 50. Lze vidět že regulační děj je mnohem delší, ačkoliv není nestabilní a 

amplituda kmitů se snižuje. 

Tab. 4.2 – Stabilní nastavení PD regulátorem 

 Kp Ki Kd 

PID θ 37 0 0,6 

PID ψ 0,18 0 0,10 

 

Obr. 4.3 – Odezva při stabilním nastavení PD regulátorem 
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Obr. 4.5 – Odezva po snížení D složky 
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Obr. 4.4 – Odezva po zvýšení P složky 
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Na obr. 4.6 lze vidět výsledek experimentu při nastavení podle tab. 4.3. Zde je systém 

v blízkosti meze stability a robot začíná kmitat i v klidovém stavu, ale kmitá s poměrně 

konstantní amplitudou. Vlivem nelinearit jsou špičky občas vyšší anebo menší, ale nikdy se 

neustálí. Toto nastavení není ideální, jelikož ačkoliv nevede na nestabilitu, takto nastaveného 

robota nelze používat pro sledování čáry, jelikož by při balancování často popojížděl dopředu 

a dozadu a tím by zhoršoval regulaci na jízdu po čáře. 

Tab. 4.3 – Kmitavé nastavení 

 Kp Ki Kd 

PID θ 28 0 0,8 

PID ψ 0,18 0 0,10 

 

Nastavení podle tab. 4.4 zobrazuje nastavení, které není schopno robota stabilizovat. 

Vidíme, že došlo ke snížení P složky, což uvede systém do kmitavého stavu, ale amplituda 

kmitů se postupně zvyšuje až do doby, než robot spadne, jak znázorňuje obr. 4.7. Robot se sice 

snaží stabilizovat a rozjede se vždy proti směru pádu, není ale schopen zareagovat dostatečně 

rychle a začne se naklánět čím dál více, až dokud nespadne. Jde tudíž opět o nevhodné 

nastavení. 

Tab. 4.4 – Nastavení vedoucí na nestabilní systém 

 Kp Ki Kd 

PID θ 18 0 0,8 

PID ψ 0,18 0 0,10 
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Obr. 4.6 – Nastavení v blízkosti meze stability 
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Obr. 4.7 – Nastavení regulátorů vedoucí na nestabilní systém 
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4.2 VYHODNOCENÍ KVALITY REGULACE 

Výše zobrazené průběhy nejsou ideální, protože nikdy nedosahují nulové regulační 

odchylky. Toho stavu však na systému dvoukolového inverzního kyvadla nelze dosáhnout, 

jelikož do systému zasahují rušivé vlivy jako dopravní zpoždění jednotlivých částí systému i 

nestabilita systému. Pro vyhodnocení průběhů je použito kritérium kvadrátu regulační plochy 

na časovém intervalu od 0 do 14 sekund. Tento časový interval jsem zvolil, protože u všech 

průběhů zachycuje celý přechodový děj nebo děj, který se už nadále významně nemění. 

Tab. 4.5 ukazuje kritéria kvadrátu regulační plochy ISE pro jednotlivé průběhy na tomto 

intervalu. Kritéria potvrzují, že první nastavení je nejlepší, jelikož má nejmenší sumu kvadrátů 

odchylek. Tato kritéria však nemají příliš velkou vypovídací hodnotu, jelikož zde není možné 

dosáhnout ustáleného stavu. Kritéria u nestabilního nastavení i u nastavení na mezi stability by 

teoreticky měla konvergovat k nekonečnu, což ovšem není prakticky dosažitelné. 

Tab. 4.5 – Porovnání kritéria kvadrátu regulační plochy pro jednotlivá nastavení 

Použité nastavení ISE 

Obr. 4.2 0,150 

Obr. 4.3 0,342 

Obr. 4.4   0,369 

Obr. 4.5 0,578 

Obr. 4.6 0,269 

Obr. 4.7 13,534 

 

Páté (kmitavé) nastavení má paradoxně menší hodnotu kritéria než druhé stabilní 

nastavení, tudíž by toto nastavení mělo být lepší. Toto je však dáno pouze použitím kritéria 

v příliš úzkém intervalu hodnot a pokud by robot balancoval déle, ideálně nekonečně dlouho, 

hodnota by dosahovala podstatně větších hodnot, jelikož velikost kmitů by zůstávala přibližně 

konstantní, zatímco u druhého by se amplituda kmitů snižovala nebo zůstala na hodnotách 

bližších nule. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh robota ze stavebnice Lego Mindstorms EV3, který je schopen 

balancovat na dvou souosých kolech a zároveň se pohybovat po tmavé čáře za pomoci senzorů 

a motorů z této stavebnice a s využitím vybraného řídicího algoritmu.  

To se mi úspěšně podařilo s využitím algoritmu implementujícího systém dvou PID 

regulátorů řídicí jednak stabilizaci úhlu natočení robota vzhledem k podložce, a dále sledování 

tmavé čáry definující translační pohyb robota. Při ladění robota jsem zjistil, že při použití 

gyroskopického senzoru je nutné vyřešit filtrování posunu nuly neboli neustále se akumulující 

odchylky i při klidovém stavu senzoru. Zároveň jsem očekával kvalitnější průběhy regulace, 

kterých se mi nepodařilo dosáhnout pravděpodobně kvůli dopravnímu zpoždění jednotlivých 

komponent a také povahou zvoleného systému automatické regulace, kde se navzájem ovlivňují 

2 PID, resp. PD regulátory. 

Robot však dokáže úspěšně bez větších obtíží následovat čáru, zatímco balancuje na 

dvou kolech. Jediný problém může nastat při sledování příliš ostrých zatáček čáry, kdy se 

nemusí stihnout otočit včas a může dojít k vykolejení a robot se začne pohybovat 

nekontrolovaně.  
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