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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MAKOVÝ, V. Návrh a realizace modelu inverzního kyvadla: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační 

techniky a řízení, 2014, 48 s. Vedoucí práce: Wagnerová, R. 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou balancování inverzního kyvadla. 

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní model inverzního kyvadla. Byl 

proveden rozbor problematiky a zvolen typ inverzního kyvadla k realizaci. V teoretické 

části byl sestaven matematický model a bylo navrţeno řízení. Správnost návrhu byla 

ověřena pomocí číslicové simulace. V praktické části byly vybrány jednotlivé komponenty 

a byl sestaven reálný laboratorní model. Vlastní řízení bylo realizováno v programu 

Matlab&Simulink.  

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MAKOVÝ, V. Design and Realization of Inverted Pendulum: master thesis.  

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering,  

The Department of Control Systems and Instrumentation, 2014, 48 p. Thesis head: 

Wagnerová, R.  

The master thesis deals with a problem balancing of an inverted pendulum. The main 

goal is to design and realize the laboratory stand of inverted pendulum. There are the 

analyses of different type of inverted pendulum and proper one was chosen for realization. 

Theoretical part contains creations of mathematical model and control design.  

The correctness was verified with help of digital simulation. Practical part is devoted to 

choosing each components and real laboratory stand was created. The control algorithms 

were implemented in Matlab&Simulink environment. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

  stavová matice dynamiky systému 

  stavová matice dynamiky systému v kanonickém stavu  

  stavová matice dynamiky systému s uzavřenou smyčkou 

  tření vozíku 

  tření kyvadla 

  matice vstupu systému 

  matice vstupu systému v kanonickém stavu 

  matice výstupu systému 

  matice výstupu systému v kanonickém stavu 

 regulovaná odchylka 

  kinetická energie soustavy 

  potenciální energie soustavy 

  síla působící na vozík 

  gravitační zrychlení 

 přenos řízeného systému 

 poţadovaný přenos 

  jednotková matice 

  moment setrvačnosti 

  vstupní korekční zesílení 

  proporcionální zesílení, 

  vzdálenost těţiště kyvadla od osy otáčení 

  Lagrangeova funkce, délka kyvadla 

 hmotnost kyvadla 

 hmotnost vozíku 

 charakteristický mnohočlen 

 ţádaný tvar charakteristického mnohočlenu 
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  i-tá zobecněná souřadnice 

  síla působící ve směru i-té souřadnice 

 matice řiditelnosti 

matice pozorovatelnosti 

  prvky stavového regulátoru 

  vektor stavového regulátoru 

  komplexní proměnná 

  kořeny mnohočlenu 

  čas 

  derivační časová konstanta  

  integrační časová konstanta 

 akční zásah 

 ţádaná hodnota 

  poloha vozíku 

  stavová proměnná 

  vektor stavových veličin 

  regulovaná, výstupní veličina 

 

  pomocná konstanta pro stavový popis 

  úhel natočení kyvadla  

 

Zkratky 

D  derivační sloţka PID regulátoru 

DPS deska plošných spojů 

I  integrační sloţka PID regulátoru 

LQR lineární kvadratická regulace 

MRJ řada lineárních modulů značky Matis 
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P  proporcionální sloţka PID regulátoru 

PID proporcionálně integračně derivační regulátor  

SISO jednorozměrný systém (single input single output)  
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1 Úvod 

Inverzní kyvadlo je názorným příkladem teorie řízení. Je to z toho důvodu, ţe inverzní 

kyvadlo je nelineární nestabilní systém. Další vyuţití této problematiky je v oblasti 

robotiky, řízení raket nebo u dvoukolových vozíků Segway, atd. 

Vlastnosti inverzního kyvadla lze ukázat na tyči připojené kloubem k vozíku, který je 

schopen pohybu v jedné ose. Cílem řízení je udrţet kyvadlo ve vzpřímené poloze. Je to 

dosaţeno balancováním vozíku pod samotným kyvadlem, protoţe horní poloha je silně 

nestabilní a kyvadlo má tendenci padat do polohy svislé. 

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní model inverzního kyvadla. To 

znamená seznámit se se základními konstrukcemi inverzního kyvadla. Dále zidentifikovat 

celou soustavu, sestavit její matematický model a provést číslicovou simulaci, provést 

návrh hardwaru, navrhnout a seřídit regulátor a ověřit jeho správnost na číslicovém 

modelu. Podle navrţených komponent sestavit reálný model a na něm ověřit správnost 

číslicového modelu a jeho regulace.  
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2 Principy inverzního kyvadla 

Inverzní kyvadlo je soustava těles, která se skládá z kyvadla a mechanizmu, který 

slouţí ke stabilizaci samotného kyvadla v horní poloze. 

Existují dva druhy řešení. Kyvadlo je ukotvené na vozíku, jehoţ pohyb je realizován 

pomocí vozíku, který se pohybuje pouze v jedné ose, a rotační inverzní kyvadlo. 

2.1 Lineární inverzní kyvadlo 

Lineární inverzní kyvadlo se skládá ze samotného kyvadla, vozíku, lineárního vedení, 

snímačů, elektromotoru a řídicí jednotky (obrázek 1). Vozík s kyvadlem se pohybují po 

ose vedení.  

Princip lineárního inverzního kyvadla je následující. Řídicí jednotka, která získává 

aktuální stav polohy kyvadla a vozíku ze snímačů natočení, působí na elektromotor, který 

se točí v jednom nebo druhém směru. Energie elektromotoru je pomocí řemenice a řemenu 

převedena na vozík s kyvadlem. 

 
Obrázek 1 - Schéma lineárního inverzního kyvadla.[Wheeler 2013] 
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2.2 Rotační inverzní kyvadlo 

Rotační inverzní kyvadlo nepoţívá k převodu energie z elektromotoru lineární posuv, 

ale přímo působí na rameno, které se otáčí kolem osy motoru. Tím dochází k balancování 

s kyvadlem. 

Rotační inverzní kyvadlo se skládá z těchto částí: 

 konstrukce s motorem, 

 rameno rotující kolem svislé osy motoru, 

 kyvadlo spojené s rotujícím ramenem. 

 

Obrázek 2 - Schéma inverzního rotačního kyvadla. [Myri, 2012] 
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3 Způsoby řízení 

Existuje několik metod, jak regulovat soustavu, abychom udrţeli kyvadlo v horní 

poloze. Některé z těchto metod jsou: 

 PID regulace, 

 stavová regulace. 

3.1 PID regulace 

PID regulace je metodou, kdy se vyuţívá jednotlivých sloţek regulátoru. Tyto sloţky 

jsou: 

 proporcionální, 

 integrační, 

 derivační. 

Závislost akčního zásahu  na regulované odchylce  u PID regulátoru: 

 (3.1) 

kde je  - proporcionální zesílení, 

  - integrační časová konstanta, 

  - derivační časová konstanta. 

Sloţky P, I a D se skládají (sčítají) ve výslednou akční veličinu (akční zásah) a 

společně podmiňují průběh regulačního pochodu. 

Proporcionální složka 

P sloţka pouze zesiluje regulační odchylku, to znamená, ţe pracuje s trvalou regulační 

odchylkou. Má dobré stabilizační vlastnosti. 

Integrační složka 

I sloţka zvyšuje přesnost regulace (odstraňuje trvalou regulační odchylku), ale obvykle 

zhoršuje stabilitu. 
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Derivační složka 

D sloţka zlepšuje stabilitu systému, ale zesiluje šum regulované veličiny. 

3.2 Stavové řízení 

Stavové řízení je vyuţíváno pro sloţité a nestabilní systémy, jakým inverzní kyvadlo 

je. Inverzní kyvadlo je systémem typu SISO (single input single output), jehoţ stavový 

popis můţeme zapsat jako [Víteček, 2013] 

 (3.2) 

 (3.3) 

kde je  - vektor stavových proměnných, 

  - matice systému, 

  - matice vstupu, 

  - matice výstupu, 

  - výstupní veličina.  

Charakteristický polynom takového systému má tvar 

 
(3.4) 

kde , , …,  jsou póly systému. 

Úkolem stavového řízení, který je reprezentován stavovým regulátorem 

  

je zajistit ţádaný tvar charakteristického polynomu 

 
(3.5) 

Systém se stavovým regulátorem je moţné popsat takto 

 (3.6) 

 (3.7) 

kde matice systému má tvar 
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 (3.8) 

Závislost mezi výstupem  a vstupem  

 (3.9) 

 

Obrázek 3 - Schéma obvodu systému se stavovým regulátorem. 

 

Mezi speciální druh stavového řízení patří lineární kvadratická regulace 

 

Lineární kvadratická regulace 

Lineární kvadratická regulace (LQR) je moderní metoda, která nám optimalizuje 

účelovou funkci, tzn., ţe hledá její minimum nebo maximum. Jako účelová funkce se často 

pouţívá tzv. kvadratické kritérium. [Oţana, 2012] 

Poţadavkem je, aby regulovaný systém byl lineární a popsaný stavovým popisem. 

Objektem řízení je kvadratický funkcionál stavů systému a akčních veličin jako řídicích 

vstupů. Hlavním úkolem tohoto řízení je minimalizovat kvadratický funkcionál s ohledem 

na akční veličiny. To vede k nalezení optimálního stabilního stavu systému. Cílem LQR je 

tedy minimalizovat poruchy na systém. [Oţana, 2012] 

LQR je moţné pouţít k: 

 minimalizace doby řízení, 

 minimalizace spotřeby energie/paliva pro řízení, 

 ITAE kritériu, 

 minimalizace vlivu poruchy, 

 sledování veličiny u servomechanismů. 
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4 Matematický model 

Aby bylo moţné ze simulace analyzovat dynamické vlastnosti systému a následně 

navrhnout parametry regulátoru, je třeba tuto soustavu identifikovat, respektive vytvořit 

její matematický model. K analýze systému je pouţito Lagrangeových rovnic 2. druhu. Ze 

získaných pohybových rovnic je sestaven stavový popis soustavy. 

 

Obrázek 4 – Schéma inverzního kyvadla. 

4.1 Lagrangeovy rovnice druhého druhu 

Lagrangeovy rovnice jsou vhodné pro mechanické sloţité systémy s prvky, které 

konají prostorový pohyb. 

Rovnice vychází z principu virtuálních prací. To znamená, ţe soustava je v rovnováze, 

je-li virtuální práce všech sil působící v soustavě nulová. [Noskievič, 1999] 
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Základní tvar Lagrangeových rovnic druhého druhu má tvar 

 (4.1) 

kde je  - síla působící ve směru i-té souřadnice, 

  - i-tá zobecněná souřadnice, 

  - Lagrangeova funkce.  

Lagrangeovu funkci lze vypočítat podle vztahu 

 (4.2) 

kde je  - kinetická energie soustavy, 

  - potenciální energie soustavy. 

4.2 Identifikace inverzního kyvadla 

Kinetická energie vozíku i kyvadla je popsána vztahem 

 (4.3) 

Kde je  - hmotnost vozíku, 

  - poloha vozíku,  

  - moment setrvačnosti, 

  - úhel natočení kyvadla,  

  - hmotnost kyvadla,  

  - vzdálenost těţiště kyvadla od osy otáčení. 

 

Lagrangeova rovnice pro polohu  má tvar 

 (4.4) 

 (4.5) 

 (4.6) 

 (4.7) 

kde je  - síla působící na vozík, 



VŠB-TU Ostrava  Václav Makový 

20 

 

  - tření vozíku. 

 (4.8) 

 (4.9) 

 

(4.10) 

Lagrangeova rovnice pro natočení  má tvar 

 (4.11) 

 (4.12) 

 (4.13) 

 (4.14) 

kde je  - gravitační zrychlení, 

  - tření kyvadla. 

 (4.15) 

 (4.16) 

 (4.17) 

4.3 Linearizace 

Aby bylo moţné lépe pracovat s matematickým modelem, je třeba systém linearizovat. 

Jedná se o linearizaci v pracovním bodě, v našem případě okolo hodnoty . 

Blíţí-li se hodnota  

 

pak 
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Dosazením do rovnic (4.10) a (4.17) dojde ke zjednodušení diferenciálních rovnic. 

 (4.18) 

 (4.19) 

4.4 Stavový popis 

Úprava diferenciálních rovnic: 

Do rovnice (4.18) se dosadí za  rovnici (4.19). 

 (4.20) 

Po úpravě 

 

(4.21) 

Stejně tak se dosadí do rovnice (4.19) za  rovnici (4.18) 

 (4.22) 

Po úpravě 

 

(4.23) 

Zavedení konstanty  

 (4.24) 

 (4.25) 
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 (4.26) 

Zavedení stavových proměnných 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná stavový popis tak bude vypadat 

 

 

 

 

 

 

 

 

V maticovém zápisu 
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5 Simulace inverzního kyvadla 

V programu Matlab&Simulink byla provedena simulace inverzního kyvadla, resp. 

simulace polohy vozíku a úhlu natočení kyvadla, jak pro nelinearizovaný systém, tak pro 

linearizovaný systém. Jako vstup byl pouţit skokový signál, který v čase 1 s nabýval 

hodnoty . 

Parametry inverzního kyvadla byly navrţeny odhadem. 

Tabulka 1 - Parametry soustavy. 

Veličina Popis Velikost Jednotky 

 hmotnost vozíku   

 hmotnost kyvadla   

 tření vozíku   

 tření kyvadla   

 síla   

 délka kyvadla   

 tíhové zrychlení   

 

Moment setrvačnosti kyvadla  byl vypočten ze vztahu: 

 (5.1) 

Bylo vytvořeno blokové schéma pro rovnice a pro dané parametry se provedla 

simulace chování systému, jejíţ výsledky vidíme na následujících obrázcích. 

Pomocí bloku State-Space byla provedena simulace linearizovaného systému ve 

stavovém prostoru. 
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Obrázek 5 – Simulace nelinearizovaného systému. 

 

Obrázek 6 - Simulace linearizovaného systému. 
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Tyto dva průběhy byly vykresleny a porovnány. 

 

Obrázek 7 – Porovnání lineárního a nelineárního systému pro hodnoty blízké nule. 

Z obrázku 7 je patrné, ţe matematické modely před linearizací a po linearizaci do 

polohy  m a úhlu  rad jsou si podobné. 
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6 Návrh regulátoru 

V tomto bodě je navrţen stavový regulátor, který bude realizován v programu 

Matlab&Simulink. Cílem regulace je, aby průběh regulovaných veličin odpovídal 

poţadovanému přenosu : 

 (6.1) 

Aby bylo moţné převést obecný stavový popis systému na kanonický tvar, je třeba 

ověřit řiditelnost a pozorovatelnost. 

Systém je řiditelný tehdy, je-li hodnost matice  různá od 0. Matice  

se vypočítá ze vztahu 

 

Z toho vyplývá, ţe systém je řiditelný.  

Systém je pozorovatelný tehdy, je-li hodnost matice  různá od 0. Matice 

 se vypočítá ze vztahu 

 

Z toho vyplývá, ţe systém je pozorovatelný. 

 

Přenos řízeného systému 

Přenos řízeného systému se vypočítá ze stavového popisu dle následujícího vztahu 

 (6.2) 

Nejprve se vypočítá charakteristický mnohočlen, který odpovídá následujícímu vztahu 
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Přenos systému je potom 

 

Z toho vyplývají hodnoty vektorů  a , které slouţí pro výpočet stavového regulátoru. 

 

 

 

Požadovaný přenos 

Aby bylo moţné navrhnout regulátor , je třeba převést systém na kanonický tvar 

řízení. 
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Koeficienty  a  získáme z poţadovaného přenosu . V našem případě volíme 

mezní aperiodický proces s časovou konstantou 1 s. 

 

 

 

Návrh stavového regulátoru 

Stavový regulátor lze vypočítat na základě následujícího vztahu kde [VÍTEČEK, A. 

&VÍTEČKOVÁ, M., 2013] 

 (6.3) 

kde je  

 (6.4) 

Matici  vypočteme ze vztahu 

 (6.5) 

a matici  vypočteme ze vztahu 

 (6.6) 

Simulační ověření navrženého regulátoru 

Při regulaci byla nastavena poţadovaná hodnota pro polohu vozíku i úhlu natočení 

nulová. 

Počáteční podmínky byly nastaveny také nulové. Tím se simuluje ruční postavení 

kyvadla do vzpřímené polohy. 

Na soustavu působí porucha reprezentována vychýlením polohy vozíku do obou směrů 

(viz obrázek 8). 

Samotná regulace, resp. vliv poruchy na polohu vozíku a vychýlení kyvadla je 

zobrazena na obrázku 9. 
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Obrázek 8 - Průběh poruchy. 

 

Obrázek 9 - Průběh regulace polohy vozíku a úhlu natočení kyvadla matematického modelu. 

Z obrázku 9 je vidět funkčnost regulátoru, který vrací vychýlenou polohu i úhel do 

poţadovaného stavu. 
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7 Reálný model 

V této kapitole budou popsány prvky lineárního inverzního kyvadla. Největší části 

soustavy je lineární posuv, který převádí rotační pohyb elektromotoru (pomocí řemenic a 

ozubeného řemene) na pohyb přímočarý. Na vozíku lineárního posuvu je do dvou loţisek 

ukotveno samotné kyvadlo. Mechanická soustava je ovládána přes měřicí kartu počítačem. 

Samotnou reálnou soustavu můţeme rozdělit na několik základních částí: 

 kyvadlo, 

 lineární modul, 

 motor, 

 snímače úhlu natočení kyvadla a polohy motoru, 

 deska plošných spojů pro ovládání motoru a vstupy pro snímače, 

 měřicí karta. 

 

Obrázek 10 – Laboratorní model inverzního kyvadla. 

7.1 Kyvadlo 

Mechanizmus kyvadla můţeme rozdělit na dvě části. A to na samotné kyvadlo a na 

zařízení, slouţící k ukotvení kyvadla k vozíku lineárního modulu. 

Kyvadlo je realizováno tyčí kruhového průřezu o průměru 10 mm a délce 400 mm. 

Tělo zařízení pro uchycení kyvadla a přichycení k vozíku lineárního modulu se skládá 

z hřídele kolmé ke kyvadlu, loţisek uchycující hřídel a těla pro uchycení loţisek. 
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Obrázek 11 - Zařízení k uchycení kyvadla. 

7.2 Lineární modul 

Lineární modul MRJ značky Matis pohonem ozubeným řemenem a kompaktní 

konstrukcí umoţňuje přenášet vysoké výkony, dosahuje vysokých přesností polohování a 

vysokých rychlostí posunů. Lineární modul MRJ s rolničkovým vedením je obzvláště 

vhodný pro vysoké rychlosti do 10 m/s. Hliníkový profil s dráţkami tvaru T umoţňuje 

montáţ snímačů polohy, senzorů i vlastní uchycení lineárních modulů. [Matis, 2012] 

Lineární modul MRJ se skládá z: 

1. hnací příruby s řemenicí, 

2. krycího pásku (těsnící pásek) z korozivzdorné ocele, 

3. polyuretanového ozubeného řemene AT – s ocelovým kordem, 

4. vozíku (jezdec), 

5. AL profilu (tvrdě eloxovaný), 

6. lineárního kolejnicového vedení, 

7. hnané příruby se systémem vypnutí řemene, 

8. centrálního přívodu maziva. 
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Obrázek 12-  Lineární posuv Matis typ MRJ.[Matis, 2012] 

Cena tohoto modulu činí 17 871 Kč včetně DPH. 

7.3 Elektromotor 

K pohonu kyvadla je pouţit elektromotor. Jedná se o točivý stroj vyuţívající přeměnu 

elektrické energie na práci mechanickou. Jeho fungování je zaloţeno na 

elektromagnetickém principu. Motor je tvořen permanentním magnetem a rotující kotvou 

se dvěma póly. Obsahuje také komutátor, který mění směr elektrického proudu a polaritu 

magnetického pole procházející kotvou dvakrát během kaţdé otáčky. Díky tomu působí na 

póly rotoru síla, která má stále stejný směr. 

Motor od firmy Faulhaber série 2657W024CR je vybaven kartáči ze slitiny kovu a 

grafitu a měděného komutátoru. Tím je zajištěno, ţe komutátor vydrţí vyšší výkon, a při 

tom je zajištěna výjimečně dlouhá provozní ţivotnost. [Faulhaber, 2013] 

 

Tabulka 2 – Základní vlastnosti motoru Faulhaber2657W024CR. [Faulhaber, 2014] 

Jmenovité napětí 24 V 

Jmenovitý proud 1,8 A 

Jmenovité otáčky 6400 ot/min 

Jmenovitý otáčivý moment: 51 mNm 

Účinnost 85 % 

Jmenovitý výkon 47,9 W 

Rozběhový moment 286 mNm 
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Obrázek 13 - Stejnosměrný motor Faulhaber2657W024CR. [Faulhaber, 2014] 

Cena elektromotoru činí 5880 Kč včetně DPH. 

7.4 Snímače 

Pro snímání polohy kyvadla je pouţit optické snímače HEDS 5500J12. Jedná se 

inkrementální snímače s 1024 pulzy na otáčku. Pro snímání otáček motoru je pouţit 

snímač HEDL 5540I13 s 512 pulzy na otáčku. 

Jedná se o inkrementální optické snímače. Základem snímače je otočný opticky disk 

mechanicky spojeny s připojovací hřídelí snímače. Světlo vyslané LED zdrojem 

umístěným před diskem můţe projit pouze průhlednými okénky. Světlo dál prochází 

clonkami majícími stejnou rozteč jako okénka na disku. Světelné impulsy dopadají na 

opticky detektor. Ten je převádí na impulsy elektrické. Signál zesílí a je tvarován na 

obdélníkový. Pro rozlišení směru otáčení jsou na pevné části dvě soustavy clonek 

vzájemně posunuty o 90°. Tímto způsobem lze získat dva signály posunuté o polovinu 

periody, A to signál A a B. Díky zpracování jednoho kanálu lze získat rychlost otáčení a 

díky druhému kanálu lze určit směr otáčení. U snímače HEDL 5540I13 je navíc kanál I, 

který udává počet otočení o 360°. U tohoto snímače jsou navíc vyvedeny 3 kanály 

s negovanými signály kanálů A, B a I. [DigChip, 2009] 

Cena snímačů dohromady je 2660 Kč. 
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Tabulka 3-  Základní vlastnosti inkrementálních snímačů.[DigChip, 2009] 

 HEDS 5500J12 HEDL 5540I13 

Jmenovité napětí 5 V 5 V 

Jmenovitý proud 5 mA 5 mA 

Impulzy na otáčku 1024 512 

Kanály 2 6 

Teplotní rozmezí -40…+100 °C -40…+100 °C 

Hřídel 6 mm 6 mm 

7.5 Deska plošných spojů 

Byly navrţeny a osazeny dvě desky plošných spojů (DPS). Jedna slouţí jako jednotka 

spojující měřicí kartu se snímači a H-můstkem na druhé DPS. 

 

Obrázek 14 – Schéma zapojení vstupů snímačů a výstupů pro H-můstek. 
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Obrázek 15 - DPS pro vstupy snímačů a výstupy pro H-můstek. 

Funkcí druhé DPS je zesílení napětí PWM signálu z měřicí karty z 5V na potřebných 

24V. Vstupem z karty pro ovládání motoru je tedy PWM signál buď pro jeden směr 

otáčení motoru, nebo pro opačný směr. To, zda se motor točí jedním nebo druhým směrem, 

je zajištěno vytvořeným H-můstkem. 

Schéma zapojení jednotlivých elektrosoučástek pro H-můstek je na obrázku 16. 

 

Tabulka 4 - Zapojení jednotlivých pinů. 

Č. pinu na DPS Č. pinu na kartě Slot karty Popis 

2 29 X1 GND 

3 8 X2 Kanál A- snímače motor 

4 28 X1 5V 

5 10 X2 Kanál B- snímače motor 

6 30 X1 Směr otáčení motoru TAM 

8 31 X1 Směr otáčení motoru ZPĚT 

11 9 X2 Kanál B+ snímače motor 

12 15 X2 Kanál B+ snímače kyvadlo 

13 7 X2 Kanál A+ snímače motor 

14 13 X2 Kanál A+ snímače kyvadlo 
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Obrázek 16 - Schéma zapojení H-můstku. 
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Obrázek 17  - DPS pro H-můstek. 

7.6 Měřicí karta 

Pro ovládání motoru a získávání informací ze snímačů je pouţita měřicí karta 

Humusoft MF634. Jedná se o vstupně-výstupní kartu, kterou je moţné připojit k počítači 

přes PCI slot. Tato karta je navrţena pro vysokorychlostní regulaci nebo pro real-time 

simulaci v různých oblastech. 

MF634 má 32 bitovou vnitřní architekturu pro zajištění maximální propustnosti. 

Analogová část obsahuje 8 14-bitových A/D převodníků se současným vzorkováním všech 

kanálů a 8 14-bitových D/A převodníků se synchronní aktualizací výstupů. Digitální část 

nabízí 4 kanály vstupů inkrementálních snímačů a 4 čítače/časovače pro měření frekvence, 

čítání impulzů, generování PWM a podobné aplikace. Čítače mají rozlišení 32 bitů a 

pracují s frekvencemi aţ 50 MHz. Kromě toho jsou k dispozici i běţné digitální porty. 

Architektura umoţňuje rychlý sekvenční i náhodný přístup k periferiím a vysokou datovou 
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propustnost díky moţnosti paralelního čtení/zápisu analogových kanálů. Ke kartě existují 

ovladače pro Microsoft Windows a knihovna pro vývoj aplikací v C a v prostředí 

MATLAB. [Humusof, 2013] 

Pouţití téhle karty je velmi výhodné z hlediska získávání dat z IRC snímačů.  

 

Obrázek 18 - Karta Humusoft MF634.[Humusoft, 2013] 

Cena karty MF 634 činí 18 980 Kč. 

7.7 Realizace regulátoru v prostředí programu Simulink 

Regulace je realizována v programu Matlab&Simulink verze R2013a. Jak bylo výše 

popsáno, karta MF634 s tímto programem plně komunikuje. 

Pro regulaci kyvadla v horní poloze byl navrţen kromě stavového regulátoru i 

regulátor PID. 

Schéma regulačního obvodu se stavovým regulátorem je na obrázku 19. Regulační 

obvod s PID regulátorem je na obrázku 20. 
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Obrázek 19 - Schéma regulačního obvodu se stavovým regulátorem. 

 

 

Obrázek 20- Schéma regulačního obvodu s PID regulátorem. 
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Jako výstupy do reálné soustavy jsou pouţity bloky Digital Output, jeţ nastavují 

jednotlivé piny na kartě do hodnoty logické 1 (přibliţně 5V) nebo do hodnoty  

logické 0 (přibliţně 0V). Pomocí bloků Encoder Input získáváme aktuální hodnoty úhlu 

natočení kyvadla a polohy vozíku. 

Pro ovládání motoru byl vytvořen subsystém PWM, který převádí akční zásah 

regulátor na PWM signál. 

 

Obrázek 21 - Subsystém PWM pro převod akční veličiny na signál PWM. 

Výstup ze subsystému PWM je tedy PWM signál odpovídající akčnímu zásahu buď do 

jednoho, nebo druhého pinu měřicí karty (závisí na polaritě akční veličiny).  
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8 Průběh regulace 

Pro regulaci soustavy byl pouţit stavový regulátor a regulátor PID. Vzorkovací 

frekvence regulátoru byla 200 Hz. 

8.1 Regulace stavovým regulátorem 

Při pouţití stavového regulátoru nebylo moţné soustavu kvalitně regulovat.  

Vzhledem k nedostatku prostoru k experimentální identifikaci jsme nebyli schopni 

zjistit přesné parametry reálné soustavy a tedy i vypočítat jednotlivé sloţky regulátoru. 

8.2 Regulace PID regulátorem 

Při práci s regulačním obvodem jsme optimalizovali velikosti jednotlivých sloţek PID 

regulátoru. Jejich vliv na kvalitu regulace byla testována experimentálně. Byly zjištěny 

optimální velikosti sloţek PID regulátoru: 

 

 

 

Při regulaci měla ţádaná veličina hodnotu π radiánů (pro kyvadlo v dolní poloze je 

hodnota 0 radiánů). 

Regulace je spuštěna v čase 5,5 s. Na obrázcích 22 aţ 24 je vidět průběh regulace. 

Regulátor je schopen drţet kyvadlo ve vzpřímené poloze zhruba do času 18 s, kdy vozík 

při regulaci dojede do krajní polohy a regulace se zastavuje. Na obrázku 24 je jasně vidět 

jak kyvadlo kmitá kolem ţádané hodnoty 3,14 rad. 
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Obrázek 22 - Průběh regulované veličiny φ[rad]. 

 

Obrázek 23 - Detail průběhu úhlu během regulace 
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Obrázek 24 - Průběh polohy vozíku x[m]. 

 

Obrázek 25 - Průběh akčního zásahu. 
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9 Závěr 

V této diplomové práci jsem se seznámil s principy a konstrukcí inverzního kyvadla. 

Existují dva způsoby, jak řešit problém inverzního kyvadla, a to lineární inverzní kyvadlo a 

rotační inverzní kyvadlo. V této práci jsem se zabýval lineárním inverzním kyvadlem. 

Dále jsem se zabýval problémem způsobu řízení. Jako nejvíce pouţívané regulace jsou 

lineární kvadratické řízení, PID regulace a stavové řízení. Popsal jsem jejich základní 

vlastnosti a principy a jejich výhody a nevýhody. 

Poté jsem sestavil matematický model. Vycházel jsem z Lagrangeových rovnic 

druhého druhu. Jelikoţ systém je nelineární, provedl jsem linearizaci, abych mohl 

s modelem dále snadněji pracovat. Jak pro linearizovaný tak nelineární systém jsem 

provedl simulaci v prostředí programu Simulink. Pro malé odchylky polohy vozíku a úhlu 

natočení kyvadla jsou si průběhy velmi podobné. 

Pro stavový popis kyvadla jsem navrhl stavový regulátor. Při regulaci byla nastavena 

poţadovaná hodnota pro polohu vozíku i úhlu natočení nulová a stejně tak i počáteční 

podmínky jsme nastavili jako nulové. Během simulace na soustavu působí porucha 

reprezentována vychýlením polohy vozíku do obou směrů. Vykreslením průběhu regulace 

se ukázalo, ţe regulátor jsem navrhl správně. 

Navrhl jsem a popsal jednotlivé komponenty reálného inverzního kyvadla. Jedná se o 

lineární modul od firmy Matis, stejnosměrný elektromotor od firmy Faulhaber, 

inkrementální optické snímače a řídicí jednotku kartu Humusoft MF634. Zkonstruoval 

jsem zařízení k uchycení kyvadla k vozíku. Celková cena zařízení se pohybuje okolo  

45 000 Kč. Do ceny není zahrnuta licence programu Matlab. 

Sestavili jsme z navrţených komponent reálný model. K ovládání elektromotoru byla 

navrţena, součástkami osazena deska plošných spojů s H-můstkem, který podle vstupu 

přepínal polaritu napětí na svorkách elektromotoru. Soustavu jsme přes měřicí kartu 

připojili k počítači, resp. k programu Simulink, který zastával funkci regulátoru.  

Při pouţití stavového regulátoru nebyla regulace vůbec kvalitní. Bylo to z toho 

důvodu, ţe vzhledem k nedostatku prostoru k experimentální identifikaci jsme nebyli 

schopni zjistit přesné parametry reálné soustavy a tedy i vypočítat jednotlivé sloţky 

regulátoru. 
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Proto jsme sestavili regulační obvod s PID regulátorem a hledali optimální nastavení 

jednotlivých sloţek. Jejich vliv na kvalitu regulace jsme testovali experimentálně. 

Regulátor je schopen udrţet kyvadlo ve vzpřímené poloze, pokud nedochází k velkému 

vychýlení kyvadla vnějším zásahem. Dále je obvod limitován délkou lineárního modulu. 

Regulační obvod je poměrně citlivým. Není schopen odstranit velké regulační odchylky, 

resp. velké vychýlení kyvadla od vzpřímené polohy. Je to z toho důvodu, ţe pouţitý motor 

není dostatečně rychlý.  
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