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Cieľ práce

Preskúmať, navrhnúť, implementovať a experimentálne 
overiť a vyhodnotiť riadenie simulovaného guľového robota 
pomocou vychyľovania ťažiska posuvnými hmotnými bodmi. 
Okrem priameho pevného naprogramovaného riešenia 
riadenia sa študent zameria a prípadne porovná metódy 
strojového učenia, pomocou ktorých sa systém naučí riadiť 
pohyb robota z trénovacích dát. Študent preskúma vhodné 
simulátory, zvolí existujúci, alebo navrhne a implementuje 
vlastný simulátor.
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Úlohy

● Dodržať architektúru robota (energeticky 
úsporný pohyb pomocou vychyľovania 
ťažiska)

● Zvoliť najvhodnejší simulátor
● Overenie funkcionality a možností simulátora

● Naprogramovať model guľového robota
● Zvoliť vhodný učiaci algoritmus pre robota a 

jeho implementácia do simulovaného modelu
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● Open Source
● Kvalitná dokumentácia
● Demo aplikácie priamo v inštalácii
● Základom pre veľa simulačných softvérov a hier
● Možnosť meniť parametre za behu
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Pohyb a riadenie robota (1)

Pohyb bude 
zabezpečovaný 
presúvaním ťažiska 
pomocou niekoľkých 
posuvných hmotných 
bodov na troch osiach. 
Bude využívať presun 
ťažiska do stredu robota 
a tým sa bude pohybovať 
zotrvačným valivým 
pohybom (šetrenie 
energie).
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Pohyb a riadenie robota (2)

● Používateľ – zadávanie smeru pohybu
● Robot – pomocou senzorov (niektorých 

výstupov simulácie) - informácie o polohe a 
natočení, presúvanie závaží

● Riadiace a analytické algoritmy – určovanie 
ktoré závažia sa majú presúvať



7/10

Pohyb a riadenie robota (3)

● Senzory pre určovanie polohy (IMU senzor)
● Akcelerometer
● Gyroskop
● Magnetometer

● Nutné vytvoriť model senzora
● Spracovanie signálu senzora
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Učenie a hodnotenie

● Po vytvorení pevne nadrôtovaného modelu 
základného riadenia

● Vybrať vhodný učiaci algoritmus, aby sme naučili 
robota obsluhovať zavážia na základe jeho 
aktuálneho smeru pohybu, aktuálneho natočenia a 
požiadavky, akým smerom sa má robot pohybovať
● Ťažký problém, v ktorom hrá rolu aj dynamika
● Rozdielne momenty zotrvačnosti na jednotlivých osiach

● Vyhodnotenie riadenia pohybu robota pomocou 
závaží
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