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I. Zdrojové soubory uživatelské aplikace 

Zde jsou jednotlivé funkční m-soubory aplikace, které se využívají pro konkrétní 

měření. 

%Měření přechodové charakteristiky 
function [wR,zTR,wL,zTL,T] = PreChar() 
%načtení zadaných hodnot 
wR=str2double(get(findobj('Tag','edit_wR'),'string')); 
zTR=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTR'),'string')); 
wL=str2double(get(findobj('Tag','edit_wL'),'string')); 
zTL=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTL'),'string')); 
T=str2double(get(findobj('Tag','edit_T'),'string')); 
save('parametry'); %uložení zadaných parametrů 
[x1,~,y1,y2]=sim ('model1.mdl',[0 T]); %spouštění simulace lab. modelu 
save ('prubehy[V]','x1','y1','y2'); %uložení naměřených hodnot 
y1=3.0833*y1-2.205;     %přepočet na výšku nádrží v [cm] 
y2=3.1738*y2-2.6821;    %přepočet na výšku nádrží v [cm] 
[n,m]=size(y1); 
    for i=1:n 
        if (y1(i,1)<0) 
        y1(i,1)=0; 
        end 
        if (y1(i,2)<0) 
        y1(i,2)=0; 
        end 
    end 

     
[n,m]=size(y2); 
for i=1:n 
if (y2(i,1)<0) 
    y2(i,1)=0; 
    end 
if (y2(i,2)<0) 
    y2(i,2)=0; 
end 

  
end 

  
save ('prubehy[cm]','x1','y1','y2'); %uložení naměřených hodnot 
%Vykreslení grafů 
h=figure('Name', 'Vykreslení Přechodové 

Charakteristiky','color','white'); 
figure(h) 
subplot(211); 
plot(x1,y1); 
title('Přechodová charakteristika pravá nádrž'); 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('y (t)'); 
grid on; 
figure(h) 
subplot(212); 
plot(x1,y2); 
title('Přechodová charakteristika levá nádrž'); 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('y (t)'); 
grid on; 
sim ('modelSTOP.mdl'); %spuštění sim. modelu pro zastavení čerpadel 
end 
%Měření PID regulace 
function [wR,zTR,wL,zTL,T,kpL,TiL,TdL,kpR,TiR,TdR] = PIDreg() 
%načtení zadaných hodnot 
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wR=str2double(get(findobj('Tag','edit_wR'),'string')); 
zTR=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTR'),'string')); 
wL=str2double(get(findobj('Tag','edit_wL'),'string')); 
zTL=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTL'),'string')); 
T=str2double(get(findobj('Tag','edit_T'),'string')); 
kpL=str2double(get(findobj('Tag','edit_kp_L'),'string')); 
TiL=str2double(get(findobj('Tag','edit_Ti_L'),'string')); 
TdL=str2double(get(findobj('Tag','edit_Td_L'),'string')); 
kpR=str2double(get(findobj('Tag','edit_kp_R'),'string')); 
TiR=str2double(get(findobj('Tag','edit_Ti_R'),'string')); 
TdR=str2double(get(findobj('Tag','edit_Td_R'),'string')); 
%výpočet integrační a derivační konstanty levé nádrže 
if TiL>0 
    TiL=kpL/TiL; 
else 
    TiL=0; 
end 
TdL=TdL*kpL; 
%výpočet integrační a derivační konstanty pravé nádrže 
if TiR>0 
    TiR=kpR/TiR; 
else 
    TiR=0; 
end 
TdR=TdR*kpR; 
save('parametryPID'); %uložení zadaných hodnot 
[xx1,~,yy1,yy2]=sim('model2.mdl',[0 T]); %spuštění měření lab. modelu 
save ('prubehyPID[V]','xx1','yy1','yy2'); %uložení naměřených hodnot 
yy1=3.0833*yy1-2.205;   %přepočet na výšku v pravé nádrží v [cm] 
[n,m]=size(yy1); 
for i=1:n 
    if (yy1(i,1)<0) 
        yy1(i,1)=0; 
    end 
    if (yy1(i,2)<0) 
        yy1(i,2)=0; 
    end 
end 
yy2=3.1738*yy2-2.6821;  %přepočet na výšku v levé nádrží v [cm] 
[n,m]=size(yy2); 
for i=1:n 
    if (yy2(i,1)<0)     %podmínky pro záporné hodnoty při přepočtu 
        yy2(i,1)=0; 
    end 
    if (yy2(i,2)<0) 
        yy2(i,2)=0; 
    end 
end 
save ('prubehyPID[cm]','xx1','yy1','yy2'); %uložení přepočítaných hodnot 
%vykreslení naměřených průběhů 
h1=figure('Name', 'Vykreslení PID regulace','color','white'); 
figure(h1) 
subplot(211); 
plot(xx1,yy1); 
title('Přechodová charakteristika PID regulace pravá nádrž'); 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('y (t)'); 
grid on; 
figure(h1) 
subplot(212); 
plot(xx1,yy2); 
title('Přechodová charakteristika PID regulace levá nádrž'); 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('y (t)'); 
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grid on; 
sim ('modelSTOP.mdl'); %spuštění sim. modelu pro zastavení čerpadel 
end 

Zde je m-soubor spouštějící se po stisknutí tlačítka START. V m-souboru jsou 

zahrnuty kontroly zadaných hodnot a podmínka spouštějící daný funkční m-soubor. 

%Tlačitko START 
if get(findobj('Tag','rb_PreChar'),'Value')==1  
        %Zadání hodnot 
        %Žádaná hodnota pravé nádrže 
        wR=str2double(get(findobj('Tag','edit_wR'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(wR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
                return 
            end 
                if wR>8 
                    errordlg('Max value w=8','Invalid Input','modal') 
                    uicontrol(hObject) 
                return 
                end 
        %Doba zpoždění žádané hodnoty pravé nádrže    
        zTR=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTR'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(zTR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %Žádaná hodnota levé nádrže 
        wL=str2double(get(findobj('Tag','edit_wL'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(wL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
                if wL>8 
                    errordlg('Max value w=8','Invalid Input','modal') 
                    uicontrol(hObject) 
                return 
                end 
        %Doba zpoždění žádané hodnoty levé nádrže     
        zTL=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTL'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(zTL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %Doba simulace  
        T=str2double(get(findobj('Tag','edit_T'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(T) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
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            end 
    [wR,zTR,wL,zTL,T] = PreChar();  %spouštění funkce PreChar 
elseif get(findobj('Tag','rb_PIDreg'),'Value')==1 
        %Zadání hodnot 
        %Žádaná hodnota pravé nádrže 
        wR=str2double(get(findobj('Tag','edit_wR'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(wR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
                return 
            end 
                if wR>8 
                    errordlg('Max value w=8','Invalid Input','modal') 
                    uicontrol(hObject) 
                return 
                end 
        %Doba zpoždění žádané hodnoty pravé nádrže    
        zTR=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTR'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(zTR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %Žádaná hodnota levé nádrže 
        wL=str2double(get(findobj('Tag','edit_wL'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(wL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
                if wL>8 
                    errordlg('Max value w=8','Invalid Input','modal') 
                    uicontrol(hObject) 
                return 
                end 
        %Doba zpoždění žádané hodnoty levé nádrže     
        zTL=str2double(get(findobj('Tag','edit_zTL'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(zTL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %Doba simulace  
        T=str2double(get(findobj('Tag','edit_T'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(T) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %parametry regulatoru Leve nadrze 
        %zesílení regulátoru  
        kpL=str2double(get(findobj('Tag','edit_kp_L'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(kpL) 
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                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %integrační konstanta regulátoru 
        TiL=str2double(get(findobj('Tag','edit_Ti_L'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(TiL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %derivační konstanta regulátoru 
        TdL=str2double(get(findobj('Tag','edit_Td_L'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(TdL) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %parametry regulatoru Prave nadrze 
        %zesílení regulátoru 
        kpR=str2double(get(findobj('Tag','edit_kp_R'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(kpR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %integrační konstanta regulátoru 
        TiR=str2double(get(findobj('Tag','edit_Ti_R'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(TiR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 
        %derivační konstanta regulátoru 
        TdR=str2double(get(findobj('Tag','edit_Td_R'),'string')); 
            %error dialog 
            if isnan(TdR) 
                errordlg('You must enter a numeric value','Invalid 

Input','modal') 
                uicontrol(hObject) 
            return 
            end 

  
        %výpočet integrační a derivační konstanty levé nádrže 
        if TiL>0 
            TiL=kpL/TiL; 
        else 
            TiL=0; 
        end 
        TdL=TdL*kpL; 

  
        %výpočet integrační a derivační konstanty pravé nádrže 
        if TiR>0 
            TiR=kpR/TiR; 
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        else 
            TiR=0; 
        end 
        TdR=TdR*kpR; 
[wR,zTR,wL,zTL,T,kpL,TiL,TdL,kpR,TiR,TdR] = PIDreg(); %spouštění funkce 

PIDreg 

  
end; 

 Zde je m-soubor tlačítka STOP, zahrnuje zastavení příslušné simulace a spuštění 

modelu k zastavení měření. 

%Tlacitko STOP 
if get(findobj('Tag','rb_PreChar'),'Value')==1 
    set_param('model1','SimulationCommand','stop') 
elseif get(findobj('Tag','rb_PIDreg'),'Value')==1 
    set_param('model2','SimulationCommand','stop') 
end; 
sim('modelSTOP.mdl'); 
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II. Uživatelský manuál pro měření na laboratorním 

modelu 

 

Předpoklad pro měření na laboratorním modelu je, že zdroj ovládací jednotky je 

připojen k napájecímu napětí a je spuštěn tlačítkem. 

1. Uživatel otevře požadovaný soubor Labmodel.fig v prostředí GUIDE, pravým 

tlačítkem myši a výběrem Open in GUIDE. 

2. Po otevření souboru uživatel vybere ze záložky Tools příkaz Run nebo spustí 

aplikaci klávesovou zkratkou CTRL+T. 

3. Po spuštění aplikace uživatel vybere příslušné měření (Přechodová 

charakteristika, PID regulace). 

4. Po vyplnění žádaných hodnot spustí dané měření tlačítkem START. (POZOR 

při větší žádané hodnotě než 5V musí uživatel uzavřít vzdušníky vrchních 

nádrží, při PID regulaci vzdušníky musí uživatel uzavřít už při hodnotě vyšší 

než 4V). 

5. Tlačítko STOP je určeno k zastavení probíhajícího měření na laboratorním 

modelu. 

6. Po dokončení měření má uživatel k dispozici nastavené hodnoty a naměřené 

průběhy uložené v souborech (hodnoty(PID).mat, průběhy(PID) 

[V]/[cm].mat) v adresáři aplikace. 

7. Pokud uživatel chce pokračovat v měření, opakuje postup od bodu č. 4., 

pokud nechce pokračovat, ukončí aplikaci tlačítkem KONEC. 

 


