
Riadenie robota sledujúceho loptičku

Tvroba modelu

Celý systém môžeme rozdeliť na niekoľko základných komponentov. Z kyberne-
tického hľadiska nás nebude zaujímať, ako jednotlivé bloky fungujú, ani čo je
vo vnútri. Na každý sa pozrieme ako na čiernu krabičku (black box) s nejakým
vstupom a výstupom.
Robot má za úlohu udržiavať v strede zorného poľa kamery pingpongovú

loptičku, podklad na ktorom sa pohybuje je čierny. Kamera s pripojeným po-
čítačom spracuje obraz, nájde a rozpozná v ňom loptičku a jej výstupom je
informácia o polohe loptičky. Zavedieme jednoduchú súradnicovú sústavu so
stredom v strede obrazu, pričom predpokladáme, že odchýlky smerom doprava
budú kladné, doľava záporné. Aktuálnu odchýlku od stredu vyjadríme signálom
(premennou) position.

Obr. 1 Ako vidí loptičku kamera.

Napriek tomu, že algoritmus na rozpoznanie loptičky a jej polohy nie je
triviálny, pre náš model to nie je podstatné. Vstupom do ”krabičky” je skutočná
poloha loptičky a výstupom jej zmeraná odchýlka. Podstatné je hlavne to, že
kamere trvá dosť dlho, kým obraz spracuje a rozpozná, takže medzi vstupom a
výstupom je isté (predpokladajme že konštantné) časové oneskorenie TD. Keď
budeme loptičkou pred kamerou akokoľvek pohybovať, nenastane žiadna iná
deformácia tejto informácie, bude len oneskorená o TD:

position measured(t) = position real(t− TD)
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Zodpovedajúci diagram je na obrázku:

Obr. 2 Model kamery.

Aktívny prvok, ktorý nám umožní dosahovať požadovaný cieľ je v našom
prípade robot BoeBot. Na jeho popis by sme sa mohli pozrieť z rôzneho uhla
pohľadu, ale pre tento konkrétny prípad nám opäť postačí jednoduchý model s
jedným vstupom a jedným výstupom. Vstupom bude informácia o požadova-
nom ”výkone” motora. Ten sa môže pohybovať od nuly po nejakú maximálnu
hodnotu, ktorú vyjadríme v percentách (100%). Pri zapnutí motora na plný
výkon sa začne robot otáčať, čím zväčšuje odchýlku od stredu smerom vpravo.
Odchýlka sa zväčšuje lineárne s rastúcim časom tak dlho, kým motor zasa ne-
vypneme. Hovoríme, že takýto systém má tzv. integračný charakter. Ak je vstup
nulový, robot sa nehýbe a poloha sa nemení. Aby sme vôbec mohli dosiahnuť
požadovanú polohu, musíme vedieť robota natočiť aj naspäť, čo vyjadríme rov-
nako, len zmeníme znamienko na vstupe. Pri vstupnom signále -100% sa teda
robot bude natáčať smerom doľava. Rýchlosť tejto zmeny (či už v kladnom, alebo
zápornom smere) vyjadríme tzv. časovou integračnou konštantou KR. Znova si
situáciu zjednodušujeme tým, že nás v tejto chvíli vôbec nezaujíma konštrukčné
prevedenie robota. Vieme len to, že na nejaký vstupný signál zareaguje zmenou
polohy:

position real(t) = KR

∫
motor power(t)dt

Grafické priebehy sú na obrázku:

Obr. 3 Model robota.

Posledným dôležitým komponentom celého systému je tzv. regulátor, v na-
šom prípade realizovaný softvérovo, ale to nie je podstatné. Jeho úlohou je
udržiavať systém v požadovanom stave, teda robota nasmerovaného na stred
loptičky.
Jeho úlohou je najprv vypočítať odchýlku skutočnej polohy loptičky v obraze

od požadovanej (poloha v strede, t.j. 0). Ak je odchýlka nulová, úloha je splnená
a motor treba vypnúť. Ak je odchýlka kladná, t.j. loptička sa nachádza vľavo od
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stredu, treba robotom pohnúť smerom vľavo, čiže signál pre motor bude záporný
(-100%). Naopak, ak je loptička vpravo (odchýlka záporná), musí byť signál pre
motor opačný (+100%). Skutočnosť, že regulátor pôsobí proti smeru odchýlky
označujeme pojmom záporná spätná väzba (feedback) - viď obr. 5.
Asi je v tejto chvíli zrejmé, že by nebolo vhodné zapnúť motory robota na

plný výkon čo i len pri malinkatej odchýlke, preto sa volí tzv. proporcionálny
regulátor, kedy je signál pre motor proporcionálny, teda úmerný odchýlke. Pri
malej odchýlke budeme budiť motory len slabo, ak je odchýlka veľká, aj motory
môžu ísť rýchlejšie. Regulátor je v krabičkovej terminológii zložený vlastne z
dvoch častí: rozdielového člena a proporcionálneho zosilňovača K.

Obr. 4 Model regulátora.

Závislosť medzi odchýlkou a akciou regulátora sa nazýva zosilnenie (angl.
gain) K. Čím je zosilnenie väčšie, tým prudšie systém reaguje na sebamenšie
odchýlky od rovnovážneho stavu. Rovnováhu teda dosahuje rýchlejšie, ale zasa
ho z miery vyvedie aj najmenší poruchový signál. Okrem toho si predstavme
situáciu, že loptička sa o 1 mm posunie zo stredu. Pri veľkom zosilnení robot
zareaguje neprimerane - trhne sebou, lenže kým mu kamera stihne poslať infor-
máciu o tom, že už požadovanú polohu dosiahol, je robot ďaleko za požadovanou
polohou. Preto sa začne točiť na plný výkon späť, ale znova tú správnu polohu
netrafí. . . Takto sa celý systém rozkmitá. Vidno, že snaha o čo najrýchlejšiu
reguláciu nemusí byť najšťastnejšia.
Ako sme už spomenuli, regulátor je realizovaný softvérovo, principiálne rov-

nicou
motor power = K(setpoint− position measured)

Pričom setpoint predstavuje tzv. želanú hodnotu, v našom prípade 0 (želáme si,
aby poloha loptičky v obraze bola 0).
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Obr. 5 Model celého systému.

Simulácie

Nemáme k dispozícii konrétne hodnoty, preto skúsime parametre modelu ne-
jako rozumne odhadnúť. Predpokladajme, že oneskorenie kamery súvisiace so
spracovaním a vyhodnotením obrazu je 0,5 s. Druhým parametrom modelu je
rýchlosť otáčania robota, predpokladajme že je to 3 cm/s. Výsledky simulácie
pre rozličné hodnoty zosilnenia (gain) regulátora je na obrázku.

Obr. 6 Výsledky simulácie pre zosilnenie 1,2 a 1,0.

Na týchto dvoch obrázkoch je vidno, že cesta k stabilnému systému vedie
buď vhodnou voľbou zosilnenia regulátora (vľavo), alebo použitím rýchlejšieho
senzora – kamery. Na obrázku vpravo je rovnaké zosilnenie (1,0) ale oneskorenie
kamery je už len 0,1 s.

Obr. 7 Výsledky simulácie pre zosilnenie 1,0 a oneskorenie kamery 0,5 a 0,1.

Čo sme si zjednodušili

Predovšetkým predpokladáme, že robot na naše pokyny reaguje okamžite, hoci
v skutočnosti má nejakú zotrvačnosť danú predovšetkým jeho hmotnosťou m.
Takže skutočná odozva na zmenu premennej motorpower by nastala s istým
oneskorením.
Ďalej predpokladáme lineárnu závislosť medzi premennou motorpower a po-

lohou robota. To v praxi nie je splnené jednak preto, že pri otáčaní robota na
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mieste sa nemení poloha na obraze lineárne a jednak aj preto, že konštrukčné
riešenie robota nespĺňa lineárnu závislosť medzi príkonom motora a rýchlosťou
otáčania. . .
Ďalej sme zanedbali všetky šumy a poruchy, aj rozpoznávanie obrazu funguje

bez chyby atď. Ale ani jedno z týchto zjednodušení nezmení dramaticky výsledky
nášho modelovania.
Pri popise regulátora predpokladáme, že má nekonečné pásmo proporciona-

lity. Je však zrejmé, že od istej hodnoty nemôže regulátor žiadať od motorov
viac ako je ich maximálny výkon. Teda hoci odchýlka by sa naďalej zväčšovala,
hodnota na výstupe regulátora by mala byť obmedzená na oboch koncoch.
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