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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci se zabývám optimalizaci řízení modelu automobilu s Ackermannnovým 

podvozkem na dráze podle specifikace společnosti NXP Semiconductors. Pro řízení modelu automobilu 

na dráze jsou využity pozice hran dráhy, které jsou výstupem nadřazeného kamerového systému. Hlavní 

části této práce je navržení algoritmu pro optimální natočení předních kol, zvolení správné rychlosti 

a posledním krokem brzdění před zatáčkou. 

Klíčová slova: Autonomní řízení, Ackermannova geometrie podvozku, metoda nejmenších čtverců, 

FRDM-K64F, FRDM-TFC 

 

 

 

 

Abstract 

In this Bachelor´s thesis I deal with optimization of car control with Ackermann steering geometry on 

track defined by NXP company. Controlling of the car is ensured by position of track edges which are 

output of higher camera system. The main part of this thesis is designing of the algorithm for optimal 

control of front wheels, choosing optimal speed and last step is choosing optimal braking in the curve. 

Key words: Autonomous driving, Ackermann steering geometry, least squares, FRDM-K64F, FRDM-

TFC 
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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout algoritmy pro řízení modelu automobilu s Ackermannovým 

podvozkem, které určují, jak se bude model automobilu chovat v různých situacích. Mezi tyto situace 

patří jízda po rovince a průjezd zatáčkou. 

Autonomní řízení je v dnešní době často řešeným tématem v automobilových společnostech. Při 

návrhu algoritmů pro řízení autonomního vozidla, musí být kladen velký důraz na jeho spolehlivost 

v různých situacích. Mezi tyto situace patří například včasná detekce překážky před automobilem a na 

základě této situace, pak musí automobil správně zareagovat. 

Protože společnost NXP pravidelně pořádá závody, ve kterých se testují algoritmy navržené pro 

autonomní ovládání modelu automobilu, není v příloze kompletní kód, který by umožnil řízení 

automobilu, ale jen testované části. 

V prvních částek se budu zabývat principy ovládání modelu automobilu. Následně bude navrhnuto 

několik způsobů ovládání kol a motorů na základě pozic okrajů zatáčky. Tyto způsoby jsou pak 

implementovány a otestovány, jak se model automobilu chová v různých situacích. Pro různá nastavení 

těchto způsobů ovládání modelu automobilu, je následně vyhodnocena spolehlivost. 
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2 Model automobilu 

V této bakalářské práci je použit model automobilu od společnosti Landzo. Tento model má název 

Alamak. Natáčení předních kol je ovládáno servomotorem a pohon zadních kol obstarávají dva elektrické 

motory, kde každý motor pohání jedno kolo. 

 Na obrázku 1 je zobrazený model automobilu i s potřebnými moduly, které byly nezbytnou součástí 

pro vypracování této bakalářské práce. Na obrázku 2 jsou naměřené rozměry modelu automobilu. 

Uvedené hodnoty jsou v jednotkách milimetrů. 

 

 

Obrázek 1: Model automobilu s potřebnými moduly 
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Obrázek 2: Rozměry modelu automobilu 
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3 Řídící moduly a použité aplikace 

3.1 Modul FRDM-K64F 

Použitá vývojová deska společnosti NXP semiconductors disponuje mikrokontrolérem postaveným na 

ARM Cortex-M4. Modul dále obsahuje 2 USB rozhraní s micro-B USB konektory, ethernetové rozhraní, 

patici pro microSD kartu a GPIO piny, viz obrázek 3. Detailní popis modulu je k dispozici z technické 

dokumentace [1] . 

 

 

Obrázek 3: Modul FRDM-K64F 

 

Na vývojovou desku se nahrává firmware, který slouží k ovládání servomotoru a dvou elektrických 

motorů. Servomotor natáčí kola automobilu na základě vypočtené délky pulzu. Délka pulzu je vypočítána 

na základě hodnoty position, která nabývá hodnot ±1000. 

 

3.1.1 Třída pro ovládání hardwaru 

Pro ovládání servomotoru, dvou DC motoru a získávání informací o poloze potenciometrů je použita třida 

tfc, která k těmto účelům využívá API firmwaru. Části této práce bylo také okomentování hlavičkového 

souboru třídy tfc za účelem obeznámení se s metodami určené k ovládání hlavních částí modelu 

automobilu. Hlavičkový soubor třídy tfc je dostupný v příloze A.. Mezi nejpoužívanější metody v mé 

práci patří: 

 

• ReadPot_i (Channel): Metoda vrací hodnotu na základě polohy potenciometru v rozsahu 

±1000, kde vstupní parametr Channel je pořadí potenciometru. Hodnota 0 značí první 

potenciometr, hodnota 1 značí druhý potenciometr. 
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• getPushButton (Channel): Vstupní parametr Channel zastupuje pořadí tlačítka, kde 0 

je první tlačítko a 1 druhé tlačítko. Návratová hodnota 1 značí, že tlačítko bylo stisknuto, návratová 

hodnota 0 pak že tlačítko stisknuto nebylo. 

 

• ServoOnOff(onoff): Zapne/Vypne servomotor. Hodnota 1 značí zapnutí, 0 značí vypnutí.  

 

• setServo_i (channel,position) : Nastavení pozice servomotoru. Vstupní parametr 

position zastupuje hodnotu v rozsahu ±1000. Hodnota Channel značí 0 pro první servomotor a 

1 pro druhý servomotor. 

 

• MotorPWMOnOff(onoff): Vypnutí / zapnutí obou motorů. 1 pro zapnutí, 0 pro vypnutí. 

 

• setMotorPWM_i (pwm_a,pwm_b): Nastavení hodnot PWM pro motory. Vstupní parametr 

pwm_a značí levý motor, pwm_b značí pravý motor. 

3.2 Modul POLI-TFC 

Modul POLI-TFC je klonem FRDM-TFC a je zapojen do vývojové desky FRDM-K64F přes GPIO piny. 

Tento modul je určen pro ovládání dvou servomotorů a dvou DC motorů (pro každý kanál proud až 5 A). 

Součástí desky jsou také 2 potenciometry, 2 tlačítka, 4 přepínače, 4 signalizační LED, H-můstky, rozhraní 

pro 2 kamery viz obrázek 4. Další informace jsou dostupné z dokumentace [2]. 

 

 

Obrázek 4: Modul FRDM-TFC 

 

3.3 Kinetis Design Studio IDE 

Algoritmus pro ovládání modelu automobilu byl implementován v bezplatném vývojovém prostředí 

Kinetis Design Studio IDE verze 3.2.0, jenž je založeno na bezplatném open-source IDE Eclipse. Kinetis 
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Design Studio je určeno k vývoji aplikací pro mikrokontrolery rodiny Kinetis. Ukázka vývojového 

prostředí je zobrazena na obrázku 5 [7]. 

 

 

Obrázek 5: Kinetis Design Studio IDE 

3.4 Aplikace pro zobrazování záznamu z řádkové kamery 

Na základě ověřování a testování navržených algoritmů byla vytvořena aplikace, která z jednotlivých 

snímků kamery sestavuje záznam z průběhu jízdy modelu automobilu na dráze. Aplikace také zobrazuje 

hodnoty PWM, které byly posílány do DC motorů, hodnotu position, podle které je vypočítána délka 

pulzu posílána do servomotoru. Aplikace byla vytvořena studentem, který aplikaci potřeboval rovněž 

k testování dat pro svou bakalářskou práci. Mou částí práce na této aplikaci, bylo napsat algoritmy, které 

obstarávaly odesílání informací pomoci Wi-fi modulu ve formě UDP paketu.  Na obrázku 6 je ukázka 

grafického rozhraní aplikace. 
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Obrázek 6: Ukázka aplikace pro zobrazení záznamu z kamery 

Aplikace je rozdělená do několika částí: 

• 𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎: zobrazuje historii jednotlivých výstupů řádkové kamery. 

• 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑 − 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎: historie záznamů, na které byl použit filtr, za účelem nalezením okrajů 

dráhy. 

• 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑜: hodnoty position, které byly nastaveny v době pořízení snímku. 

• 𝐿𝑒𝑓𝑡/𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟: Hodnoty PWM, které byly posílány do DC motorů. 
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4 Specifikace dráhy 

Dráha, která byla použita pro testování je vyrobena z neprůhledného plexiskla. Hlavní části dráhy, po 

které se model automobilu pohybuje, je bílé barvy. Po krajích je nalepená černá páska, podle které 

kamerový systém určuje okraje dráhy. 

 Testovací dráha, která byla použita pro testování, se skládá ze dvou částí: rovina viz obrázek 7 a 

zatáčka viz obrázek 8. 

Z výrobních důvodů, má testovací dráha o trochu jiné rozměry než oficiální dráha. Rozdíl v rozměrech je 

v jednotkách milimetrů, což nemá na fungování algoritmu žádný vliv. Šířka testovací dráhy na rovině je 

606 mm, kde z každé strany dráhy zabírá černý okraj 25 mm. V zatáčce je poloměr vnitřní strany 303 mm 

a vnější strany 909 mm.  

 

 

Obrázek 7: Testovací dráha – rovina 

 

Obrázek 8: Testovací dráha – zatáčka 

 

 

Oficiální dráha používána na závodech NXP Cup je vyrobená společností Blue Genie Art. Dráha 

používána na závodech NXP cup se pak skládá z dalších částí, které zahrnují křižovatku, kopec a zvlněnou 

rovinu. 
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5 Ackermannův podvozek 

Schéma tohoto řídícího mechanismu je na obrázku 9. Pravidlem je, že na vnitřním kole je úhel natočení 

větší než na vnějším. Je to způsobeno geometrii řídícího mechanismu, která musí splňovat tzv. 

Ackermannovu podmínku. Účelem tohoto mechanismu je zabránění nežádoucího smykání kol při 

průjezdu zatáčkou. Ackermannova podmínka řízení říká, že střed otáčení musí ležet na prodloužené ose 

zádní nápravy. Pro splnění této teoretické podmínky musí platit, aby řídící páky spolu se spojovacími 

tyčemi měly tvar lichoběžníku. [4] 

 Tuto podmínku lze vyjádřit matematicky: 

 
𝑐𝑜𝑡 𝛿𝑖 − 𝑐𝑜𝑡 𝛿𝑜 =

t

𝑙
 , 

(1)  

 

• 𝛿𝑖: značí úhel natočení vnitřního kola. 

• 𝛿𝑜: úhel natočení vnějšího kola. 

• 𝑡: vzdálenost kloubů, kolem kterých se kola otáčí. Tato vzdálenost je pro daný model 

automobilu 135 mm. 

•  𝑙: představuje rozvor kol. Rozvor kol je 190 mm, viz obrázek 2. 

 

 

 

Obrázek 9: Geometrie Ackermannova podvozku  

 

Natáčení předních kol je ovládáno servomotorem, který přijímá délku pulzu předávanou modulem 

FRDM-K64F. Jak již bylo zmíněno, pro převod délky pulzu se využívá hodnoty position, která je 

v rozmezí ±1000. Pro využití Ackermannovy podmínky je pro natočení kol potřeba hodnota úhlu, o 

kterou se mají kola natočit. Proto je třeba zjistit úhel natočení kol pro konkrétní hodnoty position. Pro 
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převod hodnoty position na úhel byl použit úhloměr, kdy bylo měřeno natočení vnitřního kola na 

základě hodnoty position. Hodnoty, podle kterých byl servomotor natočen, byly posílány přes 

sériovou linku a následně zobrazeny v konzoli počítače.  

 

Tabulka 1: Naměřené hodnoty úhlu pro vnitřní kolo v závislosti na hodnotě position 

 

 

Z naměřených dat v tabulce 1 je na obrázku 10 sestrojen graf, na kterém lze vidět, že naměřené 

hodnoty tvoří téměř lineární závislost. Důvodem, že naměřené hodnoty netvoří lineární závislost, může 

být chyba měření, výrobní nepřesností závěsů kol, i třením kol. 

 

 

Obrázek 10: Graf zobrazující závislost úhlu natočení kol na hodnotě position 

Z důvodu, že úhel natočení kol se odvozuje podle natočení pomyslného středního kola, bylo potřeba 

vypočítat o jaký úhel je pomyslné střední kolo natočeno, když je vnitřní kolo natočeno o 25°. Na obrázku 

9, je úhel natočení pomyslného středního kola označen jako 𝛿. Pro výpočet poloměru otáčení při průjezdu 

středem zatáčky byla použita Pythagorova věta: 

 𝑟(𝑜,𝑠,𝑖) = √(𝑟 ± t/2)2 + (𝑙)2, (2) a 

kde 𝑡 značí vzdálenost přichycení kol, kolem kterých se natáčí. V případě výpočtu, pro pomyslné 

střední kolo, nabývá hodnota 𝑡 nulové hodnoty. Hodnota 𝑙 značí rozvor kol. Hodnota 𝑟 představuje střed 

zatáčky kterou opisuje střed zadních kol. Střed zatáčky je vypočítán na základě rozměrů zatáčky, podle 

obrázku 8, kde 𝑟 = (909 + 303)/2 = 606 mm. Po dosazení do vzorce (2) vychází poloměr otáčení pro 

vnitřní kolo 𝑟𝑖 = 571 mm, poloměr otáčení pro střední pomyslné kolo 𝑟𝑠 = 635 mm a pro vnější kolo 𝑟𝑜 = 

700 mm. 

position 0 350 420 490 550 620 770 820 920 1000 

Úhel[º] 0 5 6 9 10 13 17 20 22 25 
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 Pro výpočet úhlů, o které budou kola natočeny při průjezdu středem zatáčky je použita rovnice (3). 

 

𝛿𝑜,𝑖 = tan−1 𝑙

𝑟±𝑡/2
 , (3) a 

Po dosazení do rovnice je vypočítán úhel natočení vnitřního kola 𝛿𝑖 = 19°, úhel pomyslného středního 

kola 𝛿 = 17° a úhel natočení vnějšího kola 𝛿𝑜 = 16°, když model automobilu opisuje střed zatáčky. 

Vypočítané úhly natočení kol při průjezdu zatáčkou, jsou na základě naměřených hodnot v tabulce 1 

dostačující. Podle úhlů 𝛿 se odvíjí další výpočty pro průjezd zatáčkou. 

Pro výpočet poloměru, který bude model automobilu opisovat při maximálním natočení vnitřního kola, 

byla použita rovnice (3) s tím, že byla upravena do tvaru (4). 

 
𝑟 =

𝑙

tan 𝛿𝑖  
+ 𝑡/2 

(4) a 

Po dosazení do rovnice (4), je výsledek poloměru, který model automobilu opisuje při maximálním 

natočení vnitřního kola roven 470 mm. Následně po dosazení tohoto poloměru do rovnice (3) byl 

vypočítán maximální úhel natočení pomyslného středního kola 22°. 

Na základě maximálního natočení úhlu pomyslného středního kola, je pro vypočítání ostatních úhlů 

použita lineární interpolace mezi dvěma body.  Pro výpočet hodnoty úhlu na přímce se použije rovnice: 

 𝑦 = 𝑦0 + (𝑥 −  𝑥0) ∗
(𝑦1−𝑦0)

(𝑥1−𝑥0)
, (5) a 

Body pro výpočet úhlů ve formě hodnoty position byly zvoleny na základě naměřených dat 

z tabulky 1 a maximálního úhlu natočení pomyslného středního kola, kde body v programu představují 

pole o 2 prvcích. Proměnná positionMin=[0,0] představuje hodnotu natočení kol o 0°, když 

hodnota position je 0 a proměnná positionMax=[1000,22] představuje úhel natočení 

pomyslného středního kola o 22°, když hodnota position je rovna 1000. Po dosazení těchto hodnot do 

rovnice (5), je vytvořena konkrétní rovnice (6) pro výpočet uhlu natočení pomyslného středního kola ve 

formě hodnoty position. 

  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼 ∙ 1000/22 , (6) a 

kde 𝛼 značí konkrétní úhel, který se má přepočítat. V programu je pak implementována funkce 

ConvertAngleToPosition2P, jejímž výstupem je hodnota position. Tato hodnota je předána 

funkci setServo_i, která natočí kola o požadovaný úhel. Pro hodnoty position menší než 0, 

servomotor natočí kola na levou stranu, kde pro hodnoty větší než 0, natočí servomotor kola na pravou 

stranu. 

int16_t CarControl::ConvertAngleToPosition2P(int8_t angle){ 
 
 return (angle) * ((positionMax[0]) / (positionMax[1])); 
 
}  

Výpis 1: Přepočet úhlu na hodnotu position  
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6 Kamerový systém 

Pro snímaní dráhy je použita řádková kamera, která reprezentuje snímek ve formě 128 pixelů. Kamera je 

v tomhle případě umístěna ve výšce ℎ = 275 mm. Na obrázku 11 je znázorněn bokorys modelu 

automobilu, na základě kterého byly následně odvozeny rovnice pro výpočet parametrů modelu 

automobilu. 

 

Obrázek 11: Bokorys modelu automobilu 

 

 

6.1 Výpočet parametrů modelu automobilu na základě nastavení kamery 

Ze známé hodnoty 𝑑 a konstanty ℎ se pomoci Pythagorovy věty vypočítá hodnota 𝑣: 

 

 𝑣 = √ℎ2 + 𝑑2, (7) a 

 

 kde hodnota 𝑣 představuje vzdálenost dráhy od kamery, viz obrázek 11. Pro další výpočty byl 

vytvořen půdorys modelu automobilu na obrázku 12. 

  



26 

 

 

Obrázek 12: Půdorys modelu automobilu 

Konstanta 𝛽′ představuje úhel šířky záběru, která je dána typem kamery. Pro konkrétní typ kamery, 

který byl používán při testování je úhel 𝛽 = 83,5° z důvodu, že z každé strany jsou vyřazeny pixely, které 

zkreslují daný snímek. U použité kamery se z každé strany odečítaly 4 pixely. Z toho důvodu se pak při 

navrhování algoritmu pracovalo pouze se 120 pixely, místo se 128 pixely. Podrobnější popis je popsán 

v bakalářské práci, která se zabývá vyhledáváním okrajů dráhy v záznamu. 

Hodnota 𝑤 představuje šířku záběru v milimetrech, která byla na základě známých hodnot vypočítána 

rovnicí: 

 
𝑤 = 2𝑣 ∙ tan 𝛽/2 

(8) a 

6.2 Aplikace Google Sheets 

Pro potřeby práce vznikla pomocná tabulka v aplikaci Google Sheets, která byla používána pro výpočty 

parametrů mobelu automobilu a návrhy grafů. Ukázka vytvořené tabulky v aplikaci, která slouží pro 
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vypočtené parametry modelu automobilu, je na obrázku 13. Vytvořena aplikace je dostupná online z [6]. 

Vyexportovaná aplikace je také součástí přílohy, ale není zcela funkční. 

 

 

Obrázek 13: Tabulka pro výpočty parametrů modelu automobilu v aplikaci Google Sheets 

Na základě naměřených dat z tabulky na obrázku 13, byl poté vytvořen graf na obrázku 14, ze kterého 

je vidět, jak vypadá pořízený snímek na základě vzdálenosti 𝑑.  

 

Obrázek 14: Šířka záběru v závislosti na vzdálenosti 𝑑 
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6.3 Reprezentace okrajů v záznamu 

Nadřazený kamerový systém zpracovává záznam kamery a vyhledává pozice okrajů dráhy, které jsou 

předávány formou struktury. Ta uchovává pozice okrajů dráhy, které jsou s každým novým snímkem 

aktualizovány. Struktura je znázorněna ve výpise 2. 

 

Struct Lines { 
 int16_t leftLine, rightLine; 
}; 

Výpis 2: Výpis struktury obsahující informace o okrajích dráhy 

 

K poli struktur se pak přistupuje metodou getLines. 

 

Lines & ProcessedLines::getLines() 
{ 
 return this->lines; 
} 

Výpis 3: Metoda vracející pole struktur Lines 

 

K jednotlivým okrajům v poli struktur, která vrátí metoda getLines, se pak přistupuje pomoci 

indexu, který je v tomhle případě v rozsahu od 0 do 19. Struktura na pozici 0 obsahuje okraje dráhy, které 

jsou nejaktuálnější. V kamerovém systému je implementována také metoda getLastLines, která vrátí 

strukturu Lines na pozici 0. Indexy okrajů dráhy uložené ve struktuře jsou pro konkrétní kameru, která 

byla používána v rozsahu od 4 do 123 pixelů. Jak již bylo zmíněno dříve, 4 pixely z každé strany záznamu 

jsou vyřazeny. Pokud se tedy některý z okrajů dostane mimo daný rozsah, znamená to, že okraj není 

k dispozici. Situace, kdy jsou oba okraje dráhy v daném rozsahu, značí jízdu po rovině. Změna pak 

nastává, když se jeden z okrajů přibližuje ke středu rozsahu. To pak představuje situaci, kdy model 

automobilu vjíždí do zatáčky. V momentě kdy je jedna z hran mimo rozsah, tak se na základě odchylky 

okraje dráhy od středu daného rozsahu, vypočítávají hodnoty úhlů pro natočení kol. 

 

6.3.1 Natočení kol v zatáčce podle pozic okrajů dráhy 

Aby model automobilu projížděl středem zatáčky, je potřeba spočítat na jaké pozici se nachází okraj dráhy 

při vjezdu do zatáčky a na základě toho pak natočit kola. Pro tento účel byl v aplikaci Google Sheets 

vytvořen graf na obrázku 15.  
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Obrázek 15: Graf zobrazující vnímání okrajů dráhy v zatáčce v závislosti na šířce pohledu 

Na grafu je zobrazená situace, jak kamera modelu automobilu při vjezdu do zatáčky, vnímá okraje 

dráhy, pro různé hodnoty 𝑤. Pro další výpočty byla zvolena hodnota 𝑑 = 400 mm, kde podle grafu na 

obrázku 13 je šířka pohledu 𝑤 = 866 𝑚𝑚, tedy polovina záběru je rovna 433 mm. Podle této informace 

pak pomoci grafu byla vypočítána vzdálenost okraje dráhy od středu záběru, což odpovídá hodnotě 100 

mm viz obrázek 15. Po přepočtu na pixely, kde jeden pixel je roven 7,22 mm, vychází, že okraj dráhy se 

v situaci, kdy model automobilu projíždí středem zatáčky, nachází na 14. pixelu od středu záběru. 

Výsledný graf i s použitými daty je k dispozici online [6].  
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7 Návrh algoritmů 

Při návrhu algoritmů, jak se má model automobilu chovat v různých situacích, musel být kladen velký 

důraz na správné nastavení kamery. Jelikož veškeré algoritmy se odvíjí na základě vypočtených hodnot 

pro hodnotu 𝑑 = 400 mm, tak toto nastavení muselo být dodrženo. Ověřování probíhalo za pomoci 

400mm pravítka, které se položilo pod model automobilu a kamera se nastavila tak, aby pravítko bylo 

vidět na záznamu kamery. 

V případě, že nastavení kamery bylo jiné, tak algoritmus vyhodnocoval chování modelu automobilu 

nepřesně. Případem může být situace, kdy kamera je nastavena příliš vysoko a algoritmus vyhodnotí 

natočení kol modelu automobilu dříve, než je předpokládáno. Tato situace vede k předčasnému natočení 

kol a poté k vyjetí z dráhy. 

7.1  Algoritmy pro výpočet úhlu natočení kol na rovině 

Při jízdě na rovině se pro návrh algoritmu nabízí 2 řešení. Oba algoritmy řeší situaci, aby model 

automobilu projížděl středem dráhy.  

7.1.1 Výpočet úhlu natočení kol na základě naměřených dat 

První algoritmus je založený na základě naměřených dat. V případě nastavení kamery, kde 𝑑 = 400 

mm, lze z grafu na obrázku 14 zjistit vzdálenost okrajů dráhy od záběru. Zobrazená vzdálenost mezi 

okrajem dráhy a stranou záběru představuje 130 mm. K této vzdálenost je ale potřeba ještě přičíst hodnotu 

25 mm z důvodu, že tato vzdálenost je mezi vnější stranou okraje dráhy a stranou záběru. Okraj dráhy 

totiž měří 25 mm, což pro hodnotu 𝑤 = 866 mm, kde jeden pixel = 7,22 mm znamená, že okraj zabere 

z každé strany přibližně 3 pixely. Důvodem také je to, že kamerový systém vyhledává okraje dráhy od 

středu záběru. Při přepočtu těchto hodnot vychází, že okraj dráhy na levé straně se nachází na 21. pixelu 

a na pravé straně na 99. pixelu. Z pozic okrajů dráhy se pak vypočítá, kolik pixelů celkem zabírá dráha 

na záběru, což po odečtení vychází na 78 pixelů a takové téměř odpovídá šířce dráhy na obrázku 7. Cílem 

algoritmu je docílit stavu, kdy je levý okraj dráhy na 21. pixelu a pravý okraj dráhy na 99. pixelu, tedy 

situace, kdy model automobilu stojí uprostřed rovinky. Na základě těchto informací byl navržen 

algoritmus, který pracuje následovně: 

 

1) Vypočítá se vzdálenost pravého okraje dráhy od pravého kraje záznamu. Vzdálenost levého 

okraje dráhy se dopočítávat nemusí, protože pozice zároveň reprezentuje i vzdálenost od levého kraje 

záznamu.  

 

2) Vypočítá se rozdíl vzdáleností levého okraje dráhy a pravého okraje dráhy od kraje záznamu. 

 

3) Lineární interpolací mezi dvěma body se vypočítá požadovaný úhel natočení, 

kde maximální úhel natočení je 22°, když výsledek rozdílu odpovídá hodnotě 42. A Minimální úhel 

natočení 0°, když je rozdíl roven 0.  

 

V algoritmu je dosaženo maximálního úhlu natočení kol právě, když je jeden z okrajů dráhy vzdálen 

od kraje záznamu jeden pixel, což znamená že se okraj dráhy nachází na 4 nebo na 123 pozici. V programu 

byly pro tento algoritmus definovány 2 konstanty, které představují tyto zmíněné body, na základě kterých 

je úhel natočení kol vypočítán. Proměnná o dvou prvcích angleStraightMin=[0,0], definující 



31 

 

úhel natočení 0° při nulovém rozdílu a proměnná angleStraightMax=[22,42], definující úhel 

natočení 22° pro pomyslné střední kolo, když je rozdíl 42. Ukázka kódu je ve výpise 4. 

 

int8_t CarControl::CalculateAngleForStraightFromPoints(){ 
 rightOff = RIGHT_BORDER - processedLines->getLastLines().rightLine; 
 

 divergency = processedLines->getLastLines().leftLine -rightOFF; 
 
 return (int)(divergency * (angleStraightMax[0]/angleStraightMax[1])); 

} 

Výpis 4: Ukázka kódu pro výpočet úhlu natočení kol na rovině na základě známých data 

 

Konstanta RIGHT_BORDER=123 představuje kraj pravého záběru, tedy maximální index, na kterém 

se může okraj dráhy nacházet, a proto se od této konstanty odečítá pozice pravého okraje dráhy. 

Rozdíl vzdálenosti okrajů dráhy může nabývat jak kladné, tak záporné hodnoty. Na základě toho se 

pak úhel natočení mění právě podle toho, jestli se model automobilu přibližuje k pravé, nebo levé hraně. 

 

7.1.2 Výpočet úhlu natočení kol na základě pozic okrajů 

Druhý algoritmus pro výpočet natočení kol je podobný algoritmu, který počítá úhel natočení kol na 

základě známých dat. Hlavním rozdílem a taky výhodou je to, že pro výpočet úhlu stačí znát pozice levého 

a pravého okraje dráhy, které jsou výstupem kamerového systému. 

První dva kroky jsou stejné jako u algoritmu pro výpočet úhlu natočení na základě známých dat. 

Dalším krokem je součet vzdáleností levého okraje drahý a vzdálenosti pravého okraje dráhy od kraje 

záběru a posledním krokem je dosazení do rovnice lineární interpolace s tím, že maximální úhel natočení 

22° je dosažen právě, když rozdíl vzdálenosti mezi okraji dráhy je roven součtu vzdálenosti okrajů dráhy. 

Viz výpis 5.  

 

int8_t CarControl::CalculateAngleForStraight(){ 
     rightOff = RIGHT_BORDER - processedLines->getLastLines().rightLine; 
 
   divergency = processedLines->getLastLines().leftLine - rightOff; 
 
   return (int)(divergency * ((angleStraightMax[0])/((leftOff+rightOff)))); 
 

} 

Výpis 5: Ukázka kódu pro výpočet úhlu natočení kol na základě pozic okrajů dráhy 

 

Použitá konstanta angleStraightMax[0] představuje maximální natočení prostředního pomyslného 

kola. 

7.2 Algoritmy pro výpočet úhlu natočení kol v zatáčce 

Při navrhování algoritmů pro výpočet úhlů v zatáčce, bylo navrhnuto několik funkcí. Všechny funkce 

kromě jedné, byly závislé na vypočtené hodnotě natočení úhlu 𝛿 = 17° pro pomyslné střední kolo, když 

model automobilu projíždí středem zatáčky. Tato hodnota byla vypočítána v kapitole 5Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. V kapitole 6.3.1, bylo následně spočítáno, že když je rozdíl mezi středem 

záběru a pozici okraje zatáčky roven 14, tak úhel natočení prostředního pomyslného kola musí být 17°. 
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Všechny uvedené funkce pro výpočty úhlu natočení kol v zatáčce mají vychází z hodnoty vzdálenosti 

vnějšího kraje zatáčky od středu záběru. Na základě toho, jestli je vzdálenost vnějšího okraje vypočítána 

do vjezdu pravotočivé nebo levotočivé zatáčky, je pak hodnota position, kterou se ovládá servomotor 

kladné číslo při vjezdu do pravotočivé zatáčky a záporné číslo při vjezdu do levotočivé zatáčky.    

7.2.1 Výpočet úhlu natočení kol podle lineární funkce 

Lineární funkce pro výpočet úhlu v zatáčce, byla vypočtena pomoci lineárního předpisu funkce. Body 

angleMin=[60,0] a angleMax=[22,0], představují v programu pole o dvou prvcích, kde 

hodnoty na pozici 0 představují rozdíl mezi středem záznamu a pozici vnějšího okraje zatáčky a hodnoty 

na pozici 1 představují úhel natočení pomyslného středního kola. Tato funkce je implementována ve 

výpisu 6. 

 

int8_t CarControl::CalculateAngleLinear(){ 
 switch(currentState){ 
  case right: 
  divergency = CENTER_OF_VIEW-processedLines->getLastLines().leftLine ; 
  if(divergency < 0) 
   divergency = 0; 

  break; 
  case left: 
  divergency = processedLines->getLastLines().rightLine-CENTER_OF_VIEW; 
  if(divergency < 0) 
   divergency = 0; 
  break; 
  } 
 return (-angleMax[0]/angleMin[1])*divergency + angleMax[0]; 
} 

Výpis 6: Výpočet úhlu pomocí lineární funkce 

 

Funkce na základě stavu, kdy je v pravotočivé, nebo levotočivé zatáčce vypočítá vzdálenost 

(divergency) vnějšího okraje zatáčky od středu záběru a vrátí úhel natočení kol 𝛼, vypočtený na 

základě vytvořené lineární funkce. Konstanta CENTER_OF_VIEW=64, představuje střed záběru, který 

odpovídá polovině pixelů, které jsou v záběru. Důvodem, že je tato konstanta rovna hodnotě 64 je, že 

pixel je indexováný v rozsahu 4-123. Hodnota vypočteného úhlu 𝛼 je pak vstupním parametrem funkce 

ConvertAngleToPosition2P, která je uvedena ve výpise 1, kde je vypočítána hodnota 

position, podle které servomotor natočí kola na základě vypočteného úhlu 𝛼. 

 

7.2.2 Výpočet úhlů natočení kol lineární interpolací mezi 3 body 

Ve funkci pro výpočet úhlu pomoci lineární interpolace hraje klíčovou roli informace o tom, že úhel 17° 

je vypočten právě když rozdíl mezi středem záběru a vnějším okrajem zatáčky je roven 14 pixelům. Tyto 

informace byly zjištěny na základě přechozích výpočtů. Pro výpočet úhlu jsou tedy potřeba 3 body, které 

jsou následně dosazeny do rovnice lineární interpolace (5) v programu jsou tyto body definovány jako: 

angleMin=[0,60], angleOptimal=[17,14] a angleMax=[22,0]. Hodnoty na pozici 0 

představují úhel natočení a index 1 definuje rozdíl mezi středem záběru a pozici vnějšího okraje zatáčky. 

Pro znázornění této interpolace byl vytvořen graf na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Funkce vytvořená lineární interpolací 

Po dosazení do rovnice lineární interpolace (5), kde vstupním parametrem je rozdíl středu záběru kamery 

(divergence) a pozici vnějšího okraje zatáčky, jsou po upravení vypočítány následující rovnice: 

 

 
𝛼 = (𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 − 60) ∙ (−

17

46
) (9) a 

 

 
𝛼 = 17 + (𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 − 14) ∙ (−

5

14
) (10) a 

 

Rovnice (9) je v algoritmu použita, když je rozdíl mezi středem záběru a pozici hrany větší než 14 pixelů, 

zatímco rovnice (10) je použita, když je rozdíl menší nebo roven 14 pixelům. Ukázka ve výpise 7. 

if(divergency <= angleOptimal[1]) 
return  (int)(divergency - angleMin[1]) * ((angleOptimal[0])/(angleOptimal[1]-

angleMin[1])); 
else 

return  (int)(angleOptimal[0] + (divergency - angleOptimal[1]) * ((angleMax[0]-
angleOptimal[0])/angleOptimal[1])); 

Výpis 7: Výpočet úhlu za pomocí lineární interpolace mezi 3 body 

 

Část kódu pro výpočet vzdálenost okraje zatáčky a středem záběru byla vynechána z důvodu, že výpočet 

probíhá stejným způsobem jako ve výpise 6. 

7.2.3 Výpočet úhlu natočení kol podle interpolace kvadratickou funkcí 

Dalším způsobem pro výpočet úhlů natočení kol, byla použita interpolace kvadratickou funkci. Pro 

zjištění tvaru kvadratické funkce, která bude procházet body angleMin=[0,60], 
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angleOptimal=[17,14] a angleMax=[22,0], byla použitá interpolace kvadratickou funkcí. Za 

účelem zjištění jednotlivých funkcí, které prochází danými body, byl použit předpis kvadratické funkce 

ve tvaru: 

 

 𝛼 = 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒2 ∙ 𝑎 + 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 ∙ 𝑏 + 𝑐 (11) a 

 

Kde 𝛼 představuje úhel natočení kol, což v daných proměnných zastupuje index 0 a divergence 

představuje vzdálenost středu záběru od vnějšího okraje zatáčky, tedy index 1. Po dosazení jednotlivých 

hodnot vznikne soustava rovnic: 

 

 0 = 3600𝑎 + 60𝑏 + 𝑐 

17 = 196𝑎 + 14𝑏 + 𝑐 

22 = 0𝑎 + 0𝑏 + 𝑐 

(12) a 

Po vyřešení této soustavy rovnic(12) jsou vypočteny koeficienty 𝑎 =  −
1

4830
,  𝑏 =  −

1711

4830
  a 𝑐 = 22, 

které jsou posléze dosazeny do rovnice kvadratické funkce a výsledkem je rovnice (13): 

 

 
𝛼 = −

1

4830
𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒2 −

1711

4830
𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 + 22 

(13) a 

Vstupním parametrem do této funkce je proměnná divergence, která představuje vzdálenost okraje 

dráhy od středu záběru. Výsledný úhel 𝛼 představuje o kolik stupňů bude natočeno pomyslné střední kolo 

modelu automobilu. 

7.3 Výpočet rychlosti v zatáčce 

Při průjezdu zatáčkou bylo prvně testováno, pro jakou hodnotu PWM posílanou do DC motorů může 

model automobilu projet bez toho, aniž by vyjel z dráhy a zároveň aby nedocházelo ke smyku. Při 

testování mělo menší vliv na chování modelu automobilu v zatáčce i to, jestli se na dráze, nebo na kolech 

modelu automobilu nacházel prach. Důsledkem bylo to, že kvůli většímu smykovému tření, se model 

automobilu dostal do smyku. Při hodnotě PWM = 240 posílané do motorů dokázal model automobilu 

projíždět zatáčkou bez toho, aniž by vyjel z dráhy, což po změření odpovídalo rychlosti přibližně 1 m/s.  

7.3.1 Přizpůsobení rychlosti na vnitřním a vnějším kole 

Druhým krokem při ovládání výkonu motorů v zatáčce bylo ubírání výkonu na vnitřním kole při 

vyšších rychlostech. 

Dalším krokem bylo přidávání výkonu na vnějším kole, kdy se model automobilu blížil k vnějšímu 

okraji zatáčky a v opačném případě, kdy se hrana zatáčky na záběru vzdalovala od středu, tak naopak 

zvýšit výkon na vnitřním kole a ubrat výkon na vnějším kole. Pro oba případy byl napsán algoritmus, 

který výpočet hodnot řeší pomoci lineární interpolace mezi třemi body. Tyto body pro výpočet interpolace 

jsou v programu pro výpočet výkonu na vnějším kole definovány jako: 
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• const float motorMin[POT_value*Speed_reduction_min,0] – hodnota 

PWM, kdy je okraj dráhy uprostřed záznamu. 

 

• const float motorOptimal[POT_value*Speed_reduction_optimal,14] – 

hodnota PWM, kdy je okraj dráhy záznamu vzdálen od středu záběru 14 pixelu, tedy situace, kdy střed 

zadních kol opisuje optimální kružnici. 

 

• const float motorMax[POT_value*Speed_reduction_max,60] – hodnota 

PWM, kdy je okraj dráhy vzdálen od středu záběru 60 pixelu.  

 

Proměnná POT_value nabývá hodnot na základě polohy potenciometru, která je získávána pomocí třídy 

tfc metodou read_pot. POT_value pak představuje hodnotu PWM na základě které bude vypočítán 

výkon motoru. Speed_reduction_min, Speed_reduction_min a Speed_reduction_min 

jsou konstanty, které v programu podle nastavení, nabývají hodnot od 0,3 do 1,2. Účelem těchto konstant 

je přepočet hodnot PWM na menší hodnoty. Funkce pro výpočet rychlosti na vnějším kole je pak 

v programu pojmenována jako CalculateSpeed. Viz výpis 8. 

 

int16_t CarControl::CalculateSpeed(){ 
switch(currentState){ 
 case right: 
 divergency = 60 - processedLines->getLastLines().leftLine ; 
 break; 
 case left: 
 divergency = processedLines->getLastLines().rightLine - 60; 
 break; 
 } 
 if(divergency < 0) 
  divergency = 0; 
 
 if(divergency <= motorOptimal[1]) 

return  (int)(motorMin[0] + (divergency) * ((motorOptimal[0]-
motorMin[0])/(motorOptimal[1]))); 

 else 
return  (int)(motorOptimal[0] + (divergency - motorOptimal[1]) * 
((motorMax[0]-motorOptimal[0])/(motorMax[1]-motorOptimal[1]))); 

} 

Výpis 8: Funkce pro výpočet výkonu kol 

 

Pro výpočet výkonu na vnitřním kole byla napsána funkce, která lineární interpolací mezi třemi body 

vypočítá koeficient, kterým je pak vynásobena hodnota vrácenou funkci CalculateSpeed. 

Funkce CalculateCoefficientForInnerWheel, pracuje s proměnnými: 

 

• const float innerMin[coefficient_min,0] – proměnná definující koeficient při 

výskytu okraje zatáčky ve středu záznamu. 

 

• const float InnerOptimal[coefficient_optimal,14] – proměnná definující 

koeficient při výskytu okraje zatáčky ve vzdálenosti od středu, kde je vzdálenost rovná 14 pixelů. 
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• const float InnerMax[coefficient_max,60] – proměnná definující koeficient při 

výskytu okraje zatáčky ve vzdálenosti 60 pixelů od středu záznamu. 

 

if(divergency <= innerOptimal[1]) 
return  (float)(innerMin[0] + (divergency - innerMin[1]) * ((innerOptimal[0]-
innerMin[0])/(innerOptimal[1]-innerMin[1]))); 

else 
 return  (float)(innerOptimal[0] + (divergency - innerOptimal[1]) * 

 ((innerMax[0]-innerOptimal[0])/(innerMax[1]-innerOptimal[1]))); 

Výpis 9: Výpočet koeficientu pro vnitřní kolo 

 

Ve výpise 9 je výpis části funkce CalculateCoefficientForInnerWheel, která na základě 

rozdílu pozice okraje dráhy a středu záběru, vypočítá odpovídající hodnotu koeficientu na základě lineární 

interpolace. Kde konstanty coefficient_min, coefficient_optimal, coefficient_max 

představují ručně zadané hodnoty v rozmezí od 0,1 do 0,8. Jak už z názvu vypovídá 

coefficient_min bude z rozsahu zastupovat nejnižší hodnotu a naopak coefficient_max 

nejvyšší hodnotu. 

 Tyto konstanty, byly během testování několikrát měněny a přizpůsobovány, aby střed zadních kol modelu 

automobilu opisoval střed kružnice zatáčky co nejpřesněji a co nejspolehlivěji. Důvodem navrhnutí 

takového algoritmu bylo, aby při oddalování hrany od středu záznamu byl výkon na vnitřním kole o něco 

menší než na vnějším kole. Algoritmus pro výpočet výkonu na vnějším kole byl navrhnut tak, aby se při 

přibližování hrany zatáčky ke středu záběru zvyšoval výkon na vnějším kole a ubíral výkon na vnitřním 

kole, což v důsledku zmenšovalo poloměr otáčení předních kol a zabránilo se tak situaci, kde by model 

automobilu vyjel ze zatáčky vnější stranou. Na obrázku 17 je vidět jaké hodnoty PWM byly posílány do 

motorů, když maximální hodnota PWM byla 300. Je také vidět že se vzdalující se okrajem záznamu se 

výkon na vnějším motoru (modrá čára) snižuje a výkon na vnitřním motoru (červená čára) zvyšuje. 

Konkrétní nastavení viz výpis 10. 

const float Speed_reduction_min=1.0; 
const float Speed_reduction_optimal=0.7; 
const float Speed_reduction_max=0.6; 
 
const float coefficient_min=0.2; 
const float coefficient_optimal=0.4; 
const float coefficient_max=0.6; 

Výpis 10: Nastavení konstant při průjezdu zatáčkou 



37 

 

 

Obrázek 17: Výpočet hodnot PWM posílané do motorů při průjezdu zatáčkou 

 

 

7.3.2 Výpočet intenzity brzdění 

Finální krok při průjezdu zatáčkou byl výpočet brzdné síly v podobě hodnoty PWM na základě rychlosti 

přibližování vnějšího okraje zatáčky. Funkce pro výpočet síly brždění má název 

CalculateBrakePower. Samotný výpočet byl opět založený na lineární interpolací mezi dvěma 

body, které v programu byly definovány jako: 

• const int8_t brakekMin[PWM_min,derivative_min] 

• const int16_t brakeMax[PWM_max,derivative_max] 

 

Proměnná brakeMin udává minimální intenzitu brzdění v délce pulzu PWM_min v závislosti na 

konstantě derivative_min, zatímco proměnná brakekMax udává intenzitu brzdění PWM_max 

v závislosti na konstantě derivative_max. Konstanty derivative_min a derivative_max 

představují rychlost změny, tedy jak rychle se vnější okraj zatáčky přibližuje ke středu záběru. Všechny 

4 konstanty byly zvoleny náhodně a následně otestovány, jak se podle daného nastavení chová model 

automobilu v zatáčce a podle chování se pak dané nastavení optimalizovalo. Vstupním parametrem je 

proměnná, která je dána změnou přiblížení okrajů mezi prvním a posledním snímkem záběru. Výpočet 

intenzity brzdění je uveden ve výpise 11. V první řade se vypočítá přiblížení okraje dráhy za posledních 

deset záznamů a následně se na základě lineární interpolace vypočítá požadována intenzita brzdění. 
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int16_t CarControl::CalculateBrakePower(){ 
 switch(currentState){ 
  case right: 
   difference= processedLines->getLines()[0].leftLine- 

processedLines->getLines()[10].leftLine; 
   break; 
  case left: 
   difference= processedLines->getLines()[10].rightLine- 

processedLines->getLines()[0].rightLine; 
   break; 
   } 
 if(difference < 0) 
  difference *= -1; 
 if(difference < brakeMin[1]) 
  return 0; 
  
return (int)(brakeMin[0]+(difference-brakeMin[1])*((brakeMax[0]-
brakeMin[0])/(brakeMax[1]-brakeMin[1]))); 
} 

Výpis 11: Výpočet intenzity brzdění 
 

Vypočtená intenzita brzdění v podobě PWM, je pak odečtena od výstupu funkce CalculateSpeed. 

Při brzdění na vnitřním kole, se vypočítaná intenzita brzdění musí ještě vynásobit koeficientem, který je 

výstupem funkce CalculateCoefficientForInnerWheel z toho důvodu, aby vnitřní kolo 

nebrzdilo podstatně více než vnější, to by pak vedlo ke smyku v zatáčce. Způsobem, jakým je pak 

výpočet hodnoty PWM pro kola v levotočivé zatáčce počítán je uveden ve výpise 12. Kde prvním 

parametrem funkce setMotorPWM_i je výpočet hodnoty PWM pro levý motor a druhým parametrem 

hodnota PWM pro pravý motor. 

 

int16_t leftPWM=(this->CalculateSpeed()*this->CalculateCoefficientForInnerWheel())-
(this->CalculateCoefficientForInnerWheel()*this->CalculateBrakePower()); 
 
int16_t rightPWM=this->CalculateSpeed()-this->CalculateBrakePower());  

 
tfc->setMotorPWM_i(leftPWM,rightPWM); 

Výpis 12: Výpočet hodnoty PWM posílané do motorů 
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8 Implementace a testování algoritmů 

Implementace jednotlivých algoritmů pro testování průjezdu zatáčkou probíhal v jednotlivých krocích, 

kde jako první se testovala vhodnost a spolehlivost jednotlivých funkcí pro výpočet úhlu natočení kol 

v zatáčce. Následně bylo testováno, pro jaké hodnoty konstant na vnitřním a vnějším kole se automobil 

chová nejspolehlivěji. V první řadě bylo nastavení testováno na malých rychlostech a posléze se rychlost 

zvyšovala. Při vyšších rychlostech byla aplikovaná funkce pro výpočet brzdné síly a opět byla testována 

různá nastavení a vyhodnocováno, jak se model automobilu chová. 

8.1 Výběr vhodné funkce pro výpočet úhlu natočení kol 

Vypočtené funkce v kapitole 7.2, které byly navrhnuty pro výpočet úhlu natočení kol na základě odchylky 

okraje dráhy jsou v následujících kapitolách otestovány a vyhodnoceny. 

 

8.1.1 Testování lineární funkce 

Při nasazení této funkce, kdy byla kamera nastavena tak, aby vzdálenost 𝑑 = 400 mm, se model 

automobilu choval v zatáčce ve většině situacích spolehlivě. V situacích kdy byla na motorech nastavená 

malá konstantní rychlost, která odpovídala hodnotě PWM 220 bez použití funkce brzdění, dokázal model 

automobilu zatáčkou projet takovým způsobem, že téměř opisoval poloměr středu zatáčky. Z toho důvodu 

bylo tato funkce vyhodnocena jako vyhovující. 

8.1.2 Testování kvadratické funkce 

Kvadratická funkce měla při průjezdech zatáčkou podobné výsledky jako lineární funkce. U této funkce 

bylo také testováno chování modelu automobilu při jiném nastavení kamery. Konkrétně se testovalo 

chování, kdy vzdálenost 𝑑 = 500 mm. Natočení kol při tomhle nastavení bylo vyhodnocováno o něco 

dříve, než model automobilu vjel do zatáčky, což mělo za příčinu, že průjezd probíhal na vnitřní straně 

zatáčky. 

8.1.3 Testování lineární interpolace 

Posledním způsobem pro výpočet natočení úhlu kol v zatáčce byl výpočet lineární interpolací. Na 

obrázku 18 lze vidět porovnání všech funkcí pro výpočet úhlu natočení pomyslného středního kola podle 

kterého je následně natočení vnitřní a vnější kolo. Z grafu je také vidět, že vypočtený úhel natočení 

v závislosti na pozici vnějšího okraje zatáčky od středu záběru, vyhodnocují všechny 3 funkce téměř 

stejně.  

Na obrázku 19 je vyobrazen záznam vytvořený na základě snímků z řádkové kamery. Na záznamu lze 

vidět, jak model automobilu vjíždí do levotočivé zatáčky a následně ztrácí informaci o pozici levého 

okraje zatáčky. Algoritmus se tedy dostává do stavu, kdy vypočítává úhel natočení kol na základě získané 

informaci o pravé okraji zatáčky. Na obrázku je také vidět hodnota PWM posílána do servomotoru, která 

se s přibližováním pravé hrany ke středu zvyšuje. Po projetí zatáčkou se kola vyrovnají a model 

automobilu pokračuje v jízdě. 
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Obrázek 18: Porovnání navrhnutých funkcí pro výpočet úhlu natočení kol 

 

 

Obrázek 19:  Průjezd zatáčkou za použití výpočtů lineární interpolace 

8.2 Test nastavení pro výpočet rychlosti 

Po implementaci funkce pro výpočet úhlu natočení kol, bylo testováno optimální nastavení konstant, které 

ovlivňovaly výpočty hodnot PWM posílané do motorů. V předchozí kapitole bylo zmíněno, že hodnota 

PWM pro motory, které ovládají vnitřní a vnější kolo, se odvíjí od nastavení konstant. Tyto konstanty 

byly během testování z počátku nastaveny na náhodné hodnoty a postupně se upravovaly tak, aby průjezd 
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zatáčkou dosahoval co nejlepších výsledků. Proměnné, které byly použity pro výpočet hodnoty PWM na 

vnějším kole se vždy odvíjely od hodnoty, která byla zjištěna na základě polohy potenciometru. Z počátku 

byly nastaveny konstanty pro vnější kolo: 

 

• const float Speed_reduction_min=0.7  

• const float Speed_reduction_optimal=0.5  

• const float Speed_reduction_max=0.3 

A konstanty, které slouží pro výpočet hodnoty PWM pro vnitřní kolo: 

• const float coefficiet_min=0.4 

• const float coefficient_optimal=0.5  

• const float coefficient_max=0.8 

Protože takovéto nastavení bylo čistě náhodné, tak se neočekávalo velkého úspěchu. Při tomhle prvotním 

nastavení měl model automobilu problém udržet se v zatáčce ve vyšších rychlostech a to především, když 

se moc přiblížil k vnější hraně zatáčky. Výsledkem bylo téměř vždy vyjetí ze zatáčky. Důvodem takového 

chování tedy byla moc velká rychlost na vnitřním kole, nebo moc malá rychlost na vnějším kole. Proto 

bylo nastavení konstant upravováno do té doby, až se dosáhlo lepších výsledků. Konkrétně se jednalo o 

konstanty Speed_reduction_min pro výpočty na vnějším kole a coefficiet_min pro výpočty 

na vnitřním kole. Pro maximální výkon na motorech, kde hodnota PWM byla 280, bylo nastavení pro 

vnější kolo: 

• const float Speed_reduction_min=0.8  

• const float Speed_reduction_optimal=0.4  

• const float Speed_reduction_max=0.2 

A nastavení pro vnitřní kolo: 

• const float coefficiet_min=0.2 

• const float coefficient_optimal=0.4  

• const float coefficient_max=0.6 

Tohle nastavení zajistilo optimální průjezd zatáčkou pro malé rychlosti až po rychlosti, která odpovídala 

výše zmíněné hodnotě. Při vyšších hodnotách PWM nebylo zjištěno lepšího nastavení, pro které by model 

automobilu dokázal projet zatáčkou bez toho, aniž by vyjel vnější stranou zatáčky. Z toho důvodu přišla 

řada na zakomponování funkce brzdění. 

8.3 Testování brzdění 

Během optimalizace brzdění bylo pro výpočet rychlosti použito předchozího nastavení a následně byly 

upravovány konstanty na základě kterých probíhal výpočet intenzity brzdění v podobě hodnoty PWM. 

Jako první bylo třeba určit konstanty pro minimální a maximální intenzitu brzdění. Z počátku byly 

konstanty nastaveny následovně: 

• const int8_t PWM_min=60 

• const int16_t PWM_max=2000 

• const int8_t derivative_min=5 

• const int8_t derivative_max=25 

Při tomhle nastavení, je maximální intenzita brzdění nastavena na hodnotu 2000 z toho důvodu, aby bylo 

otestováno chování modelu automobilu při maximálním brzdění. A minimální intenzita brzdění nastavena 

na hodnotu 60, když se hrana za posledních 10 snímků přiblíží o 5 pixelů. Když je změna menší než 5 

pixelu, tak funkce pro výpočet intenzity brzdění vrátí 0, protože by brzdění nemělo žádný efekt. Zároveň 
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je nastavená taková mála intenzita brzdění, za účelem zjištění, jestli je potřeba brzdit při malých změnách. 

Viz výpis 11. 

Z počátku bylo toto nastavení testováno na malých rychlostech, kdy model automobilu při průjezdu 

zatáčkou brzdil minimálně a nedocházelo ke smyku, nebo k jinému nežádoucímu chování. Při 

zachovalém nastavení, se pak testovalo chování modelu automobilu při vyšších rychlostech, kde se 

s rostoucí rychlosti projevovaly nedostatky tohoto nastavení. Při vjezdu do zatáčky, kdy model 

automobilu měl vysokou rychlost, první nebrzdil vůbec a pak zabrzdil tak velkou rychlostí, že se dostal 

do smyku a téměř se otočil o 90°. Z toho důvodu byla snížena hodnota pro konstantu PWM_max=1300. 

Po opětném testování s novým nastavením se model automobilu při průjezdu zatáčkou už nedostával do 

smyku, ale intenzita brzdění se pořád zdála moc velká, hlavně z důvodu, že model automobilu při vjezdu 

do zatáčky téměř zabrzdil a pak se znova rozjel. Bylo vyzkoušeno několik dalších nastavení s tím, že se 

na základě chování modelu automobilu v zatáčce upravovaly všechny 4 konstanty pro výpočet brzdné 

intenzity. Po několika dalších testech se došlo k nastavení, při kterém se model automobilu nedostával do 

smyku a intenzita brzdění byla dostatečně velká na to, aby nevyjel vnější stranou zatáčky. Toto nastavení 

bylo vhodné pro maximální rychlost, kdy hodnota získávána na základě polohy potenciometru byla 330. 

Toto nastavení mělo konstanty nastavené na hodnoty:  

• const int8_t PWM_min=90 

• const int16_t PWM_max=1200 

• const int8_t derivative_min=8 

• const int8_t derivative_max=30 

Na základě dalšího testování se osvědčilo zvýšit vypočtenou intenzitu brzdění o 20 % na vnitřním kole, 

což mělo vliv hlavně při vjezdu do zatáčky, kdy intenzita brzdění nebyla dostačující, tak právě zvýšením 

této intenzity na vnitřním kole pomohlo tím způsobem, že se model natočil více směrem do zatáčky. Na 

obrázku 0, je záznam z řádkové kamery, při použití dosavadního nastavení ve vyšších rychlostech. 

 

Záznam z řádkové kamery pro nastavení č.1 
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Ze záznamu lze vidět, jak model automobilu projížděl levotočivou zatáčku při maximálním výkonu 

nastaveném na 370. Ve chvíli kdy se ze záznamu ztratí levý okraj dráhy, začnou se do motorů posílat 

záporné hodnoty PWM, které jsou výstupem funkce pro výpočet intenzity brzdění. Z obrázku lze vidět, 

že na vnitřním motoru je výkon podstatně menší než na vnějším kole, což vede model automobilu ke 

smyku. Kvůli smyku se dostane model automobilu do stavu, kdy kamerový systém poskytuje informace 

o obou okrajích zatáčky, kdy je pak natočení úhlu kol vypočítáno na základě algoritmu pro jízdu na rovině.  

Model automobilu pak pokračuje v průjezdu zatáčkou, kdy zase na krátkou chvíli je k dispozici jen jeden 

okraj dráhy a následně vyjíždí zpátky na rovinku. 

Pro testování bylo tohle nastavení označeno pořadovým číslem 1. 

8.4 Testování dalšího nastavení řídících parametrů 

Pro další testování různých nastavení byla sestavená testovací dráha, která se skládala ze 4 oblouků a 4 

rovin. Tyto částí dráhy byly poskládány do tvaru, který připomínal elipsu. Model automobilu pak pětkrát 

objel dráhu a na základě jeho chování, byla vyhodnocena jeho spolehlivost a změřen čas, za jakou dobu 

model automobilu projel 1 kolo.  

8.4.1 Nastavení se zvýšenou intenzitou brzdění na vnějším kole (2) 

Pro tohle nastavení, byla intenzita brzdění na vnějším kole zvýšena o 30 %. Důvodem bylo, že se model 

automobilu vždy dostal do smyku. Jakmile byla tedy intenzita brzdění na vnějším kole zvýšena, tak první 

2 kola se model automobilu držel na dráze. Ve 3. kole došlo k vyjetí ze zatáčky. Důvodem bylo, že po 

vyjetí z předchozí zatáčky, se model automobilu nestihl na rovině srovnat přesně na střed a kvůli velké 

rychlosti pak do zatáčky vjel z vnější strany, čímž bylo způsobeno, že změna ve vzdálenosti vnějších 

okrajů zatáčky nebyla dostatečně velká, aby byla vypočítána požadovaná intenzita brzdění. Na obrázku 

20 je zobrazen průjezd zatáčkou, na kterém je vidět, že i přes zvýšenou sílu brzdění na vnějším kole, se 

model automobilu stále dostával do smyku. Testování je označeno pořadovým číslem 2. 

 

 

Obrázek 20: Záznam z řádkové kamery pro nastavení číslo 2 
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8.4.2 Nastavení s velkou intenzitou brzdění (3) 

Při tomhle nastavení byla zvýšená maximální hodnota konstanty Speed_reductionmin o 20 % a 

výpočet brzdné síly byl nastaven tak, aby model automobilu brzdil co nejdříve. Průjezd zatáčkou s tímto 

nastavením probíhal téměř vždy bez smyku. Nastavení s pořadovým číslem 3. 

 

 

Obrázek 21: Záznam z řádkové kamery pro nastavení číslo s velkou intenzitou brzdění 

 

8.4.3 Nastavení s malou intenzitou brzdění na vnitřním kole (4) 

Pro tohle nastavení byly použity totožné hodnoty z nastavení 1 s tím rozdílem, že na vnějším kole byla 

zvýšena intenzita brzdění o 60 %. Výsledkem byl téměř dokonalý průjezd zatáčkou. Nevýhodou bylo to, 

že se model automobilu po výjezdu ze zatáčky, kvůli velké rychlosti, po rovině pohyboval z jedné strany 

na druhou. Tohle chování způsobilo po čtvrtém kole výjezd z dráhy. 

 

Záznam z řádkové kamery pro nastavení číslo 4 
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8.5 Vyhodnocení nastavení 

Na základě všech testování, se nejvíce osvědčilo na chování modelu automobilu nastavení číslo 3. Při 

tomhle nastavení byl čas, za který model automobilu projel testovací dráhu nejkratší a úspěšnost byla 

stejná jako u nastavení číslo 1. Největší hodnota PWM, která byla posílána do motorů, byla 430. Pro větší 

rychlost už tohle nastavení nebylo vhodné. Nejhůř dopadlo testování, kdy byly konstanty nastaveny podle 

nastavení 2. Dráhu sice dokázal model automobilu objet za celkem krátkou dobu, ale za cenu nestabilní 

jízdy na dráze. Výsledky všech testování jsou k vidění na tabulce 2. 

 

Tabulka 2:  Výsledky testování nastavení 

Číslo nastavení 1 2 3 4 

Konstanty pro vnější kolo     

Speed_reduction_min 0.8 0.9 1.2 0.8 

Speed_reduction_optimal 0.4 0.5 0.8 0.4 

Speed_reduction_max 0.2 0.3 0.7 0.2 

Konstanty pro vnitřní kolo     

coefficiet_min 0.2 0.2 0.1 0.2 

coefficiet_optimal 0.4 0.5 0.5 0.4 

coefficiet_max 0.6 0.6 0.6 0.6 

Konstanty pro brzdění     

PWM_min 90 60 50 90 

PWM_max 1200 2000 2000 1200 

derivative_min 8 5 5 8 

derivative_max 30 35 15 30 

Maximální hodnota PWM 

posílána do DC motorů 

 

370 390 430 390 

Počet úspěšných objetí dráhy 5 2 5 4 

Čas, za jakou bylo objeto 1 kolo 7,2 sekund 7,1 sekund 6,8 sekund 7,5 sekund 

Úspěšnost 100 % 40 % 100 % 80 % 
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9 Závěr 

Mým cílem bakalářské práce bylo navrhnout algoritmus, který bude ovládat model automobilu na dráze, 

na základě poskytnutých informací nadřazeného kamerového systému. Prvním krokem bylo navrhnout 

algoritmus, který v zatáčce natočí kola na základě známých dat. Dalším krokem pak bylo stanovit 

optimální rychlost na kolech a do třetice stanovit optimální brzdnou sílu. 

Na začátku, než jsem se mohl pustit do návrhu algoritmů pro ovládání modelu automobilu, bylo 

potřeba mnoho výpočtů, na základě kterých byl model automobilu ovládán. Z počátku bylo třeba vytvořit 

grafy, ze kterých se odvodilo, jak budou reprezentovány okraje dráhy na základě nastavení kamery. Po 

všech těchto výpočtech, bylo navrhnuto několik způsobů, jak bude model automobilu natáčet kola a jak 

se bude ovládat rychlost na motorech. 

Na základě různých nastavení jsem se pak snažil vyhodnotit to nejspolehlivější. Celkem jsem přišel 

na 2 nastavení, které dokázalo jet při vyšších rychlosti bez toho, aniž by docházelo k nežádoucím smykům 

v zatáčce. 

Nejdelší část práce zabralo právě hledání a odvozování těchto nastavení. 
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Seznam příloh 

A  hlavičkový soubor tfc.h 

/** 
@file tfc.h 
*/ 
 
#ifndef __TFC_H 
#define __TFC_H 
 
#include <stdint.h> 
 
#define TFC_VERSION "20171213" 
 
#define __TFC_EMBEDED__ 1 
 
/** Resolution of the camera. */ 
#define TFC_CAMERA_LINE_LENGTH  128    
 
/** Specifies the integer range for PWM, as in <-::TFC_PWM_MINMAX, 
::TFC_PWM_MINMAX>, which is used in this application's methods  
 TFC::getMotorPWM_i() and TFC::setMotorPWM_i().  
*/ 
#define TFC_PWM_MINMAX    1000    
 
/** Specifies the integer range for servo, as in <-::TFC_SERVO_MINMAX, 
::TFC_SERVO_MINMAX>, which is used in this application's methods  
 TFC::getServo_i() and TFC::setServo_i().  
*/ 
#define TFC_SERVO_MINMAX   1000    
 
/** Maximum value of analog sample obtained from ADC by the method TFC::ReadADC(). 
*/ 
#define TFC_ADC_MAXVAL    0x0FFF    
 
/** Specifies the integer ranges for analog values, as in <-::TFC_ANDATA_MINMAX, 
::TFC_ANDATA_MINMAX> or <0, ::TFC_ANDATA_MINMAX>, which are used in this 
application's methods 
 TFC::ReadPot_i(), TFC::ReadFB_i() and TFC::ReadBatteryVoltage_i(). 
*/ 
#define TFC_ANDATA_MINMAX   1000    
 
/** Default center position of servos - pulse width in microseconds. */ 
#define TFC_SERVO_DEFAULT_CENTER 1500   
 
/** Specifies the default offset from ::TFC_SERVO_DEFAULT_CENTER, which corresponds 
to fully turned wheels to either side. */ 
#define TFC_SERVO_DEFAULT_MAX_LR 200    
 
/** Specifies the maximal offset from the servos' center, which can be used in 
calibration by method TFC::setServoCalibration(). */ 
#define TFC_SERVO_MAX_LR   400    
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/** Specifies the default integer range for PWM, as in <-::TFC_PWM_DEFAULT_MAX, 
::TFC_PWM_DEFAULT_MAX>, which can be changed in the method 
 TFC::setPWMMax() up to <-::TFC_PWM_MINMAX, ::TFC_PWM_MINMAX>.  
*/ 
#define TFC_PWM_DEFAULT_MAX   200   
 
/** Maximal allowed -/+ PWM duty cycle for the underlying HW. */ 
#define HW_TFC_PWM_MAX    500 
 
/** Minimal allowed length of pulse for steering servo for the underlying HW */ 
#define HW_TFC_SERVO_MIN   500 
/** Maximal allowed length of pulse for steering servo  for the underlying HW*/ 
#define HW_TFC_SERVO_MAX      2500 
 
/** Command used in a packet for sending/receiving data. */ 
#define CMD_DATA     1 
 
/** Command used in a packet for calibration. */ 
#define CMD_SETTING     2 
 
/** Command used in a packet for controlling features of the board or receiving 
data from them. */ 
#define CMD_CONTROL     3 
 
/** Packet header. */ 
#define STX       0x2 
/** Packet footer. */ 
#define ETX       0x3 
 
/** @brief Order of analog data in an array. These values are used as a parameter 
for a method TFC::ReadADC(). */ 
enum tfc_andata_chnl_enum  
{  
 anPOT_1, ///< Potentiometer 1. 
 anPOT_2, ///< Potentiometer 2. 
 anFB_A,  ///< Feedback A from the H-Bridge. 
 anFB_B,  ///< Feedback B from the H-Bridge. 
 anBAT,  ///< Battery voltage. 
 anLast  ///< Last member used as a size of an array. 
}; 
 
 
/**  
@brief Empty data packet 
 
This packet contains only necessary parameters, no data. \n 
When using variation of this packet to send/receive data, the data should be put in 
a place of ::data. \n 
There can be some of the data structure (::tfc_data_s, ::tfc_setting_s or 
::tfc_control_s) in one packet. 
 
@code 
  Protocol specification: 
    length = 1 + 1 + 2 + N + 1 
    bytes  1       2        1          N         1 
    types  uint_8  uint16_6  uint8_t   N*uint8_t  uint8_t 
   purpose  STX     length   CMD_xx     struct      ETX 
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@endcode 
*/ 
#pragma pack(push,1) 
struct tfc_protocol_empty_s 
{ 
 uint8_t stx; ///< Each packet must start with the ::STX byte. 
 uint16_t length;///< Length of the whole packet. 
 uint8_t cmd; ///< Type of command, can be either ::CMD_DATA, ::CMD_SETTING 
or ::CMD_CONTROL. 
 char data[0]; ///< Placeholder for a data. 
 uint8_t etx; ///< Each packet must end with the ::ETX byte. 
}; 
 
/** 
@brief Structure containing analog data and data from camera. 
 
This data structure contains data corresponding to a certain timestamp. It is s 
usually sent in packet (::tfc_protocol_empty_s) with ::CMD_DATA. \n 
*/ 
struct tfc_data_s 
{ 
 uint32_t timestamp;      ///< Number of the 
sample. 
 uint16_t adc[ anLast ];     ///< All analog 
data specified in ::tfc_andata_chnl_enum. 
 uint8_t  dip_sw;       ///< 
Values of DIP switches. 
 uint8_t  push_sw;      ///< Values 
of push buttons. 
 uint16_t image[ TFC_CAMERA_LINE_LENGTH ];///< One line from the camera. 
 uint32_t _padding;      ///< Padding bytes. 
}; 
 
/** 
@brief Structure for calibration of the individual features. 
 
This data structure is usually sent in packet (::tfc_protocol_empty_s) with 
::CMD_SETTING in the beginning of an application. \n 
*/ 
struct tfc_setting_s 
{ 
 uint16_t servo_center[ 2 ];   ///< Center of the servos. 
 uint16_t servo_max_lr[ 2 ];   ///< Offset from the center of 
the servos corresponding to their maximal rotation. 
 uint16_t pwm_max;     ///< Maximal PWM for 
motors. 
 uint16_t _padding;     ///< Padding bytes. 
}; 
 
/** 
@brief Structure for controlling individual features or receiving their data. 
 
This data structure is usually sent in packet (::tfc_protocol_empty_s) with 
::CMD_CONTROL. \n 
*/ 
struct tfc_control_s 
{ 
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 uint8_t  leds;      ///< Values of the 
4 LEDs in the form of a low nibble. 
 uint8_t  pwm_onoff;     ///< On/off value of the 
motors {0,1}. 
 uint8_t  servo_onoff;    ///< On/off value of the servos 
{0,1}. 
 uint8_t  _padding1;     ///< Padding byte. 
 int16_t  pwm[ 2 ];     ///< PWM values of the 
motors <-::TFC_PWM_MINMAX, ::TFC_PWM_MINMAX>. 
 int16_t  servo_pos[ 2 ];    ///< Positions of the 
servos <-::TFC_SERVO_MAX_LR, ::TFC_SERVO_MAX_LR>. 
}; 
#pragma pack(pop) 
 
/** 
 * @brief Main class for controlling all the features. 
 */ 
class TFC 
{ 
public: 
 TFC() {} 
 
 /** 
  * Initialize all variables to it's default values and initialize all HW 
parts. 
  */ 
 void InitAll(); 
 
 /** @name LEDs 
  These methods are used to control LEDs.\n 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Set a single LED. 
  * @param led The LED number in the range <0,3>. 
  * @param val The LED setting On/Off. 
 */ 
 void setLED( uint32_t led, uint32_t val ); 
 
 /** 
  * Set multiple LEDs. 
  * @param leds 4 LEDs in the form of a low nibble (the lowest 4 bits of the 
variable), where each bit value {0,1} turns on/off its corresponding LEDs. 
  */ 
 void setLEDs( uint32_t leds ); 
 
 /** 
  * Set LEDs corresponding to the battery level. 
  * @param bat_level Value in range <0,4>. 
  */ 
 void setBatteryLEDLevel( uint32_t bat_level ); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Buttons and DIP switch 
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  These methods are used to obtain values from the DIP switches or push 
buttons.\n 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
 * Get current value of the DIP switches. 
 * @return The four bit value of the DIP switches. 
 */ 
 uint32_t getDIPSwitch(); 
  
 /** 
  * Get current value of a push button. 
  * @param channel Corresponds to a button, 0 - the first button, any other 
value - the second button. 
  * @return Current state of a button 0 - released, 1 - pressed. 
  */ 
 uint32_t getPushButton( uint32_t channel ); 
 ///@} 
 
 
 /** 
  * Get analog value directly from the ADC. 
  * @param andata_chnl Type of a analog value to get. It can be any value from 
::tfc_andata_chnl_enum. 
  * @return Value corresponding to the selected channel in the range <0, 
::TFC_ADC_MAXVAL>. 
  */ 
 
 uint32_t ReadADC( uint32_t andata_chnl ); 
 
 /** @name Potentiometers 
  These methods are used to obtain current position of the potentiometers.\n 
  @code 
  The potentiometers have their own value range,                     +--------
-----------------|-------------------------+ 
  which looks like this:                                             0                    
"Midpoint"                    MAX 
                                                                     |                         
|                         | 
  When the value is obtained from the ADC,                           +--------
-----------------|-------------------------+ 
  the range is translated to this:                                   0                 
TFC_ADC_MAXVAL/2          TFC_ADC_MAXVAL 
                                                                     |                         
|                         | 
  The ReadPot_i() method translates the ADC values                   +--------
-----------------|-------------------------+ 
  to this range:                                             -
TFC_ANDATA_MINMAX                0               TFC_ANDATA_MINMAX 
                                                                     |                         
|                         | 
  The ReadPot_f() method further translates                          +--------
-----------------|-------------------------+ 
  the value to this range:                                         -1.0                        
0                        1.0 
  @endcode 
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  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Get integer value of a potentiometer. 
 
  * @param Channel 0 - the first potentiometer, any other value - the second 
potentiometer. 
  * @return Current value in range <-::TFC_ANDATA_MINMAX , ::TFC_ANDATA_MINMAX 
>. 
  */ 
 int32_t ReadPot_i( uint32_t Channel ); 
 
 /** 
  * Get float value of a potentiometer. \n 
 
  * @param Channel 0 - the first potentiometer, any other value - the second 
potentiometer. 
  * @return Value in range <-1.0, 1.0>. 
  */ 
 float ReadPot_f( uint32_t Channel ); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Feedback 
  These methods are used to obtain current a H-Bridge feedback value.\n 
 
  @code 
  When the value of the feedback is obtained                         +--------
-------------------------------------------+ 
  from the ADC, the range looks like this:                           0                                            
TFC_ADC_MAXVAL 
                                                                     |                                                   
| 
  The ReadFB_i() method translates the ADC values                    +--------
-------------------------------------------+ 
  to this range:                                                     0                                         
TFC_ANDATA_MINMAX 
                                                                     |                                                   
| 
  The ReadFB_f() method further translates                           +--------
-------------------------------------------+ 
  the value to the current electrical current in Amps:               0                                               
5.625 [Amp] 
  @endcode 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
 * Get integer feedback value. 
 * @param Channel 0 - the first FB channel, any other value - the second FB 
channel. 
 * @return Value in range <0, ::TFC_ANDATA_MINMAX>. 
 */ 
 uint32_t ReadFB_i( uint32_t Channel ); 
 
 /** 
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 * Get feedback value as current in Amperes. 
 * @param Channel 0 - the first FB channel, any other value - the second FB 
channel. 
 * @return Current in Amperes. 
 */ 
 float ReadFB_f( uint32_t Channel ); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Battery 
  These methods are used to obtain the current battery voltage.\n 
 
  @code 
  When the voltage of the battery is obtained                        +--------
-------------------------------------------+ 
  from the ADC, the range looks like this:                           0                                          
TFC_ADC_MAXVAL 
                                                                     |                                                   
| 
  The ReadBatteryVoltage_i() method translates                       +--------
-------------------------------------------+ 
  the ADC values to this range:                                      0                                        
TFC_ANDATA_MINMAX 
                                                                     |                                                   
| 
  The ReadBatteryVoltage_f() method further translates               +--------
-------------------------------------------+ 
  the value to the voltage of the battery:                           0                                                
18.81 [V] 
  @endcode 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Get integer representation of the voltage of the battery. 
  * @return Value in range <0, ::TFC_ANDATA_MINMAX>. 
  */ 
 uint32_t ReadBatteryVoltage_i(); 
 
 /** 
  * Get voltage of battery. 
  * @return Value in Volts. 
  */ 
 float ReadBatteryVoltage_f(); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Camera 
  These methods are used to obtain data from a camera.\n 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Check whether the camera image is ready or not. 
  * @param channel 0 - the first camera, any other value - the optional second 
camera. 
  * @return 0 - the image is not ready, 1 - the image is ready. 



55 

 

  */ 
 uint32_t ImageReady( uint32_t channel ); 
 
 /** 
  * Get image (line) from a camera. 
  * @param channel 0 - the first camera, any other value - the optional second 
camera. 
  * @param img Pointer to an uint16_t array representing the line image. Data 
in range <0, TFC_ADC_MAXVAL> 
  * @param length Size of the array, should be ::TFC_CAMERA_LINE_LENGTH. 
  */ 
 
 void getImage( uint32_t channel, uint16_t *img, uint32_t length ); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Servos 
  These methods are used to control servos.\n 
 
  @code 
  The servo are controlled by PWM, specifically 
  by the pulse width duration in microseconds,                       +--------
-----------------|-------------------------+ 
  so their value range looks by default like this:      
(TFC_SERVO_DEFAULT_CENTER  (TFC_SERVO_DEFAULT_CENTER)  (TFC_SERVO_DEFAULT_CENTER 
  (or it can be calibrated by setServoCalibration())    -
TFC_SERVO_DEFAULT_MAX_LR)                             +TFC_SERVO_DEFAULT_MAX_LR) 
                                                                     |                         
|                         | 
  The methods getServo_i() and setServo_i()                          +--------
-----------------|-------------------------+ 
  use value in this range:                                    -
TFC_SERVO_MINMAX                0                  TFC_SERVO_MINMAX 
                                                                     |                         
|                         | 
  The setServo_f() method further translates                         +--------
-----------------|-------------------------+ 
  the values to this range:                                        -1.0                        
0                        1.0 
  @endcode 
 
  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Servo calibration. 
  * @param channel Channel 0 - the first servo, any other value - the second 
servo. 
  * @param center Pulse width in microseconds corresponding to the center 
position of the servo. 
  * @param max_lr Offset from center to either side corresponding to the 
maximal rotation, in the form of a pulse width in microseconds. 
  */ 
 
 void setServoCalibration( uint32_t channel, uint32_t center, uint32_t max_lr 
); 
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 /** 
  * Enable or disable both servos. 
  * @param onoff Disable or enable servos {0, 1}. 
  */ 
 void ServoOnOff( uint32_t onoff ); 
 
 /** 
  * Set servo position. 
  * @param channel Channel 0 - the first servo, any other value - the second 
servo. 
  * @param position Position in range <-::TFC_SERVO_MINMAX , 
::TFC_SERVO_MINMAX>. 
  */ 
 
 void setServo_i( uint32_t channel, int32_t position ); 
 
 /** 
  * Get current position of servo. 
  * @param channel Channel 0 - the first servo, any other value - the second 
servo. 
  * @return Value in range <- ::TFC_SERVO_MINMAX , ::TFC_SERVO_MINMAX>. 
  */ 
 int32_t getServo_i( uint32_t channel ); 
 
 /** 
  * Set servo position. 
  * @param channel Channel 0 - the first servo, any other value - the second 
servo. 
  * @param position Value in range <-1.0, 1.0>. 
  */ 
 void setServo_f( uint32_t channel, float position ); 
 ///@} 
 
 
 /** @name Motors 
  These methods are used to control the power and the direction of rotation of 
motors.\n 
 
  @code 
  The motors are controlled by PWM, so their 
  duty cycle range looks like this:                                  +--------
-----------------|-------------------------+ 
  (negative values correspond to reverse direction):               -100%                       
0%                       100% 
                                                                     |                         
|                         | 
  The methods getMotorPWM_i() and setMotorPWM_i()                    +--------
-----------------|-------------------------+ 
  use value in this range:                                    -TFC_PWM_MINMAX                  
0                  TFC_PWM_MINMAX 
                                                                     |                         
|                         | 
  The setMotorPWM_f() method further translates                      +--------
-----------------|-------------------------+ 
  the values to this range:                                        -1.0                        
0                        1.0        
  @endcode 
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  */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Set maximal PWM duty cycle for the motors (for safety reasons). 
  * This limits the power of motors to the given value, so when the maximal 
value is set by this method for example to 300 and then the method 
  * TFC::setMotorPWM_i() will be called with values greater than this one, the 
motors power will be reduced to just 300. 
  * @param max The maximum width of pulse in the range <0, ::TFC_PWM_MINMAX>. 
  */ 
 void setPWMMax( uint32_t max ); 
 
 /** 
  * Enable or disable both motors. 
  * @param onoff Disable or enable motors {0,1}. 
  */ 
 void MotorPWMOnOff( uint32_t onoff ); 
 
 /** 
  * Set PWM for both motors in range <-::TFC_PWM_MINMAX , ::TFC_PWM_MINMAX>. 
  * If the values are greater than the maximum set by the method 
TFC::setPWMMax(), the motors will only run at that set maximum. 
  * @param pwm_a Value for the first motor. 
  * @param pwm_b Value for the second motor. 
  */ 
 void setMotorPWM_i( int32_t pwm_a, int32_t pwm_b ); 
 
 /** 
  * Get the current PWM integer value of a motor. 
  * @param channel_ab Channel 0 - the first motor, any other value - the 
second motor. 
  * @return Value in range <-::TFC_PWM_MINMAX , ::TFC_PWM_MINMAX>. 
  */ 
 int32_t getMotorPWM_i( uint32_t channel_ab ); 
 
 /** 
  * Set PWM of both motors in range <-1.0, 1.0>. 
  * @param pwm_a Value for the first motor. 
  * @param pwm_b Value for the second motor. 
  */ 
 void setMotorPWM_f( float pwm_a, float pwm_b ); 
 ///@} 
 
 /** The instance variables The calibration of the servos and the set motor 
limit. */ 
 tfc_setting_s m_setting; 
 
 /** The instance variable used to store current values of LEDs, servos and 
motors. */ 
 tfc_control_s m_control; 
 
#ifdef __TFC_EMBEDED__ 
 
 /** @name Remote Control 
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  These methods are used to control and obtain data from the remote control 
receiver. 
 */ 
 ///@{ 
 
 /** 
  * Initialize SPEED0 and SPEED1 pins used for RC. 
  */ 
 void InitRC(); 
 
 /** 
  * Enable or disable pulses detection on SPEED0 and SPEED1 pins. 
  * @param onoff 0 for disable 1 for enable. 
  */ 
 void RCOnOff( uint32_t onoff ); 
 
 
 /** 
  * Get last pulse width from the RC. By reading the value is always reset. 
  * @param channel Specify from which channel to get the pulse width {0,1}. 
  * @return The pulse width in microseconds. 
  */ 
 uint32_t getRCPulse( uint32_t channel ); 
 ///@} 
 
 
#else 
 
 void setData( s_data *data ); 
 s_setting *getSetting(); 
 s_control *getControl(); 
 
protected: 
 
 tfc_data_s m_data; 
    int m_data_ready; 
 
#endif // __TFC_EMBEDED__ 
 
}; 
 
#endif // __TFC_H 

B  Obsah CD 

• Vyexportovaná aplikace Google Sheets 

• Vygenerovaná dokumentace souboru tfc.h 


