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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MAJERIK, P. Řízení víceosého pneumatického mechanismu pomocí číslicového regulátoru 

SPC 200: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra automatizační techniky a řízení, 2010, Vedoucí práce: NOSKIEVIČ, P. 

 

Diplomová práce se zabývá řízením víceosého pneumatického mechanismu pomocí 

číslicového regulátoru SPC200. Práce obsahuje seznámení se s funkcí a postupy 

programování průmyslového regulátoru SPC200. Je provedena experimentální identifikace 

dynamických vlastností pneumatických pohonu v celém jejich zdvihu, vyhodnocení 

kritických vlastností (kritická frekvence a kritické zesílení) a nastavení parametrů regulátoru. 

Metoda identifikace a návrhu regulátoru je provedena i na simulačním modelu. Simulační 

model byl vytvořen v programu AmeSim.   

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MAJERIK, P. Control of the Multi Axis Pneumatic Mechanism Using the Digital Controller 

SPC 200: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, Thesis 

head: NOSKIEVIČ, P. 

 

 This thesis deals with the control of multi-axis pneumatic mechanism with using of 

digital controller SPC200. The work contains familiarizes with the functions and procedures 

of industrial controller programming SPC200. Experimental identification of dynamic 

characteristics of pneumatic actuators is executed throughout range stroke, critical 

characteristics evaluation (critical frequency and critical amplification) and controller’s 

parameters setting. The method of identification and controller design is implemented on a 

simulation model. The simulation model was created using AmeSim. 
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Seznam použitého značení 

PM  - pneumatický motor 

SPC200 - polohovací systém firmy FESTO 

CP  - kontrolní panel  

PC  - osobní počítač 

CIM - počítačově integrovaný výrobní proces 

EIS  - manaţerský informační systém 

MES  - výrobní manaţerský systém 

SPC200 - polohovací systém firmy FESTO 

PC  - osobní počítač  

LMS  -řídicí výukový systém 

AMESim - pokročilé modelovací prostředí pro vykonávání simulací inţenýrských 

systémů  

ISO  - mezinárodní organizace pro normalizaci  

DGPIL  - označení pneumatické osy firmy Festo 

DNCI  - označení pneumatické osy firmy Festo 

MYPE  - označení servoventilu firmy Festo 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
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1 Úvod 

První část diplomové práce se zabývá pneumatickými pohony a servopohohy, jejich 

strukturou, funkcí a pouţitím. Vysvětluje základní pojmy, problematiku a moderní vyuţití 

pneumatických mechanismů. 

Pneumatické mechanismy patří do kategorie mechanismů, které definujeme jako 

systém pro přenos a transformaci energie a informace pomocí nositele energie (vzdušina, 

stlačený vzduch). 

1.1  Vlastnosti pneumatických mechanismů 

Pneumatické mechanismy patří do kategorie mechanismů, které definujeme jako 

systém pro přenos a transformaci energie a informace pomocí nositele energie.  

U pneumatických mechanismů je nositelem energie a informace vzdušina, nejčastěji stlačený 

vzduch. Na rozdíl od mechanismů hydraulických, se kterými mají společný název tekutinové 

mechanismy a v mnoha případech společnou teorii, fyzikální princip činnosti, podobné 

konstrukční řešení silových a řídících prvků i skladbu systému, jsou pneumatické 

mechanismy více vyuţívány pro přenos informace a řízení a jako výkonové (silové) 

mechanismy jen pro malé aţ střední výkony. 

Nositelem energie je stlačený vzduch. Ten je nositelem tří základních forem energie  

a to potenciální, deformační a kinetické, které vyuţíváme ke konání práce. 

Pro proudící stlačený vzduch platí Bernouliho rovnice: 

 

𝑔. ℎ +
𝑝

𝜌
+

1

2
𝑣2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

kde je  g gravitační zrychlení 9,81  𝑚. 𝑠−2  
  h výška  𝑚  
  p tlak  𝑃𝑎  
  ρ hustota  𝑘𝑔. 𝑚−3  
  v rychlost  𝑚. 𝑠−1  
 

kde první člen na levé straně 𝑔. ℎ představuje potenciální (tíhovou) energii, druhý 

člen  
𝑝

𝜌
 tlakovou energii a třetí 

1

2
𝑣2  je kinetická energie. Součet těchto tří energií představuje 

celkovou mechanickou energii vzdušiny. [Kopáček, J. 1996] 

(1.1) 
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1.2 Prvky pneumatických mechanismů 

Pro sestavení pneumatického mechanismu a realizaci nejrůznějších funkcí se 

pneumatické prvky sestavují do více či méně sloţitých obvodů. Kaţdý pneumatický prvek 

má svou určitou funkci a charakteristickou vlastnost, dle které pak ovlivňují výsledný chod 

mechanismů. Pneumatické prvky se vyrábějí v nejrůznějších konstrukčních provedeních  

a velikostech jejich sortiment u největších výrobců (SCM, Festo, Bosch Rexroth, Norgren) 

představuje desítky tisíc poloţek. Prvky se vyrábějí jako typizované v určitých velikostních 

řadách s normalizovanými připojovacími rozměry, coţ zabezpečuje jejich zaměnitelnost od 

různých výrobců. Můţeme je rozdělit do několika základních kategorií: 

 Převodníky jako prvky pro převod energie z tuhých částí na sloupce stlačeného 

vzduchu a naopak. Zde patří kompresory a různé druhy PM. 

 Prvky pro řízení směru (hrazení) průtoku stlačeného vzduchu, například 

rozvaděče. 

 Prvky pro řízení, to mohou být šoupátka či ventily atd. 

 Kombinované prvky pro více funkcí (vznikají účelným spojením dříve 

popisovaných prvků v jeden konstrukční celek). 

 Prvky pro vakuované mechanismy (pracují s podtlakem vzduchu, který se 

vyjadřuje v % vakua). Mezi tyto prvky patří například ejektor. 

 Speciální pomocné prvky a vedení. Jsou to speciální prvky, mezi které patří 

například filtrační vloţky, díky nimţ se dosahuje poţadovaných čistot 

vzduchu, běţně od 1 μm do 40 μm.[Kopáček, J. Ţáček, M. 2003] 

Co pro nás dnes znamenají pneumatické mechanismy? 

Pneumatické mechanismy dnes představují obor, který se ve stále širším měřítku 

významně uplatňuje v průmyslu a ve vědě. V oblasti inovace pneumatických mechanismů lze 

v současné době pozorovat zejména následující trendy: miniaturizace pneumatických prvků  

a jejich hromadná výroba při stále se rozšiřujícím sortimentu a dále zlepšování systémových 

řešení řídicích procesů pomocí důsledného uplatňování nejnovějších poznatků elektroniky  

a počítačového řízení. Na tento poslední bod navazuje matematický popis činnosti 

pneumatických mechanismů, který je v mnoha případech klíčem k řešení daného problému. 
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V porovnání s hydraulickými, elektrickými a dalšími mechanismy, včetně těch, které mají 

tuhé části (páky, táhla, ozubená kola apod.), mají pneumatické mechanismy některé 

významné výhody.  

Jsou to například: 

 Velká rychlost vykonávaných operací a jednoduchá rychlostní, otáčková, 

silová a výkonová regulace s moţností výrazného stupně automatizace. 

 Přetíţitelnost mechanismu aţ do úplného zastavení bez nebezpečí jeho 

mechanického poškození. 

 Čistota provozu potřebná v potravinářském, textilním, farmaceutickém  

a sklářském průmyslu, jakoţ i v dalších oborech. 

 Bezpečnost v provozech, kde existuje nebezpečí výbuchu, vznícení (hornictví, 

mlýny atd.), a tam, kde panují vysoké či naopak nízké teploty. 

 Distribuce stlačeného vzduchu jediným vodičem s jednoduchým a nenáročným 

způsobem spojování a připojování. 

 Poměrně snadná montáţ a údrţba.[Nevrlý, J. 2003] 

 

 

Abychom správně a objektivně mohli posoudit a vymezit oblast pouţití 

pneumatických mechanismů, je nezbytné si všimnout i jejich nevýhod. 

 Stlačený vzduch musí být pro spolehlivou činnost patřičně upraven (zbaven 

mechanických nečistot, mastnot, vlhkosti a vody). 

 Stlačitelnost vzduchu, která na jedné straně přináší uvedené výhody, na straně 

druhé způsobuje tuhost mechanismů. 

 Hlučnost vznikající od expandovaného vzduchu na výstupu z pneumatického 

prvku. 

Nástup elektroniky do oblasti pneumatiky odstranil nevýhodu projevující se dříve u 

pneumatických mechanismů. Problematiku přesnosti nastavení polohy a rychlosti vlivem 

stlačitelnosti vzduchu.[Kopáček, J. 1996] 

 



Majerik, P.:Diplomová práce 
 

  12 
 

Pneumatický pohon 

Pneumatické pohony se vyznačují jednoduchým a robustním provedením, čistotou 

provozu, vysokou provozní spolehlivostí, velkými představnými silami a poměrně krátkými 

představnými dobami. Jsou vhodné do provozů s agresivním prostředím i nebezpečím poţárů 

či exploze, a to vše při nízké ceně. 

 

Pneumatické pohony dělíme podle prvku převádějícího tlak na sílu nebo výchylku na 

pohony s membránou, pístem, vlnovcem a speciální, podle způsobu generování pohybu na 

jednočinné a dvojčinné, podle dráhy výstupního prvku na posuvné, kyvné a rotační. 

 [Beneš, M. 2000] 

1.3 Základní pojmy řízení 

Řízením rozumíme činnost, směřující k dosaţení daného cíle, tj. realizaci funkčního 

algoritmu stroje či technologického zařízení. Obecný pojem řízení v sobě zahrnuje dva 

základní druhy – ovládání a regulaci. 

Ovládání je způsob řízení bez vyuţití informace o výsledku, tj. bez zpětné vazby. 

Informace můţe být podána jako výsledek ovládání např. vizuálně (světelný signál) či 

zvukově, ale i tato informace pouze signalizuje stav (zapnutí, vypnutí), dosaţené polohy atd. 

Regulace je takový způsob řízení, při kterém je informace o výsledku této činnosti 

vyuţívána. 

Obojí tuto činnost lze provádět jak s přímou účastí člověka, např. ruční ovládání, ruční 

regulace, tak i bez jeho přímé účasti. Způsob řízení bez přímé účasti člověka se nazývá 

automatický, např. automatické ovládání (programové), automatická regulace. 

Systém je soubor vzájemně závislých prvků sestavených pro dosaţení předepsané 

funkce při daných parametrech. 

Prvek systému je základní část systému, který svými parametry a vlastnostmi 

ovlivňuje celý řídicí systém.[Kopáček, J. 1997] 
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Řízení pneumatického mechanismu 

Sestává z jednoho či více obvodů. Kaţdý obvod má: 

- signální členy 

- řídicí členy 

- hradicí členy 

- pracovní členy 

Jejich vzájemné vazby je moţno znázornit blokovým schématem Obr. 1. Jednotlivé 

členy dle blokového schématu mohou být realizovány těmito pneumatickými nebo 

elektrickými prvky:  

 Signální člen - ručně nebo mechanicky ovládaný rozvaděč, ručně nebo 

mechanicky ovládaný elektrický spínač; zřídka s tlakovým ovládáním. 

 Řídicí člen – pneumaticky ovládaný rozvaděč, dvoj a třícestný jednosměrný 

ventil či logický prvek, tlakový ventil, škrtící ventil. Elektrické tlakové  

a časové relé. 

 Hradicí člen – ručně, mechanicky, pneumaticky či elektricky ovládaný 

rozvaděč. 

 Pracovní člen – přímočarý jednočinný či dvojčinný pneumomotor, kyvný 

pneumomotor, rotační pneumomotor. 

 

Obr. 1 Blokové schéma řízení [Kopáček, J. 1997] 

 

ˇ 

ˇ 
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2 Číslicový řídicí systém SPC200 

Polohovací automat SPC 200 na Obr. 22 je určen pro řízení pneumatických os při 

polohování. Maximálně můţe polohovat čtyři osy. Je sloţen z jednoho základního zařízení a 

dvou prostorů, do kterých můţeme přidat čtyři, maximálně však šest karet pro různé úlohy. 

Polohovací systém je kabelem připojen přes interface osy s odměřovacím systémem a 

proporcionálním ventilem, který slouţí k regulaci průtoku vzduchu do pohonu. 

Můţe být pouţit jako univerzální polohovací automat pro pneumatické osy, osy 

krokových motorů nebo soustavou os. Začlenění polohovacího systému do hierarchických 

systémů nám umoţní digitální vstupy a výstupy. 

 

Obr. 2 Polohovací systém SPC 200 

2.1 Struktura a funkce 

V našem případě se systém řízení os SPC 200 skládá ze základní jednotky SPC200-

CPU-4 se 4 pozicemi pro základní karty. Obsahuje napájecí modul SPC200-PWR-AIF funkce 

elektrické napájení a připojení první větve os, sériové rozhraní SPC200-MMI-DIAG funkce 

pro diagnostiku a programování, připojení ovládací jednotky MMI-1 a modulu digitálních 

vstupů/výstupů SPC200-DIO funkce digitálních vstupů/výstupů (lokální vstupy/výstupy). 

Jako připojovací moduly (interface) os je pouţit SPC-AIF-MTS pro pneumatický přímočarý 

pohon s integrovaným odměřovacím systémem DGPIL, druhý modul SPC-AIF-INC pro 

pneumatický přímočarý pohon s integrovaným odměřovacím systémem DNCI.  
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Tab. 1 Přehled dalších dílů, zásuvných karet a připojovacích modulů [FESTO, s.r.o.] 

 

 

2.2 Programování pohybu víceosého pohonu 

Řízení celého systému lze rozdělit do dvou úrovní. Vyšší úroveň tvoří programování 

přes PC. Při programování je nutné mít v PC nainstalován software WinPISA od společnosti 
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FESTO a být připojen v online stavu. Software se dodává společně s řídící jednotkou a 

umoţňuje vyuţití všech dostupných funkcí v přehledném prostředí. 

 

Obr. 3 Ukázka systémového okna programu WinPISA 

Druhou moţností je ovládání a programování SPC200 pomocí panelu SPC-MMI-1. 

Jedná se o ovládání pomocí čtyř směrových tlačítek v kontextovém menu. Ovládání není moc 

přehledné a neumoţňuje vyuţití všech funkcí. 

 

Obr. 4 Panel SPC-MMI-1 
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2.3 Ukázka programování 

Pro programování pohybů a funkcí SPC 200 se pouţívá G-jazyk nebo přímé zadávání 

souřadnic do pozičního listu. 

 Při tvoření programu pomocí G jazyku musí mít kaţdá věta své číslo, za kterým 

následuje instrukce. Instrukce určují a řídí pohyb systému. 

Příklad věty:  

  N001 G01 X100 FX50 M02 

N - číslo věty, věty musí být řazeny chronologicky za sebou 

G - polohovací příkaz, vykoná vybraný pohyb 

F - procentuální rychlost posuvu 

M - jiné pomocné funkce 

Seznam polohovacích příkazů a pomocných funkcí je uveden v Tab. 13. 

Druhou moţností je přímé zadání souřadnic do polohovacího listu. Potom má 

zadávaná věta jiný tvar. Nezadáváme souřadnici, ale: @+název pozice. 

Příklad věty: 

  N002 G01 X@A FX50 M02 

Pohon se přemístí na pozici zadanou v pozičním listu pod symbolem A. 

 

Obr. 5 Ukázka programování v programu WinPisa 
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2.4 Hierarchické začlenění řídicího systému  

Řídicí systém SPC200 nejčastěji funguje jako jeden z mnoha řídících systému ve 

větším celku, např. montáţní, dopravní linka, atd. Úlohy jednotlivých systémů jsou rozděleny 

do 5 úrovní v závislosti na funkci, kterou vykonávají v rámci celku. Platí, ţe niţší úroveň je 

podřízena vyšší.  

 

Obr. 6 Víceúrovňový distribuovaný systém řízení technologických a výrobních procesů[Smutný, L. 1997] 

 

  

 

Na Obr. 6 je znázorněna struktura víceúrovňového systému řízení výrobního procesu 

včetně přiřazených technických prostředků a základních typů síťových komunikací, 

odpovídajících příslušným podsystémům v rámci CIM. 

Řídicí systém SPC200 spadá do procesní úrovně. Jednotlivé programy se dají spouštět, 

upravovat buď přímo z řídicího systému SPC200, nebo častěji přístupem z vyšší úrovně 

(operátorské stanoviště, pracovní stanice) v rámci řízení celkového výrobního procesu. 
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3 Zapojení řídicího systému 

Jedná se pneumatický systém s dvěma osami, jedné vertikální, druhé horizontální  

a jedním chapadlem. Celý pneumatický mechanismus je sestaven z dílů firmy Festo a umístěn 

v laboratoři H310. 

 

Obr. 7 Schéma zapojení řídicího systému 
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1.  připojovací kabel systému řízení os 

2.  připojovací kabel systému řízení os/ventilu 

3.  připojovací kabel systému řízení os/funkčního modulu vstupů/výstupů 

4.  rozvod vzduchu do válce 

5.  zakončovací odpor větve AIF 

6.  přívod vzduchu od kompresoru 

7.  propojovací kabel SPC200 a PC 

 

3.1 Lineární pohon DGPIL  

Jedná se o lineární bez pístnicový pohon s integrovaným odměřováním a vedením 

v kuličkových pouzdrech. 

 

Obr. 8 Lineární pohon DGPIL s integrovaným odměřováním 

Tento typ pohonu se vyznačuje malými poţadavky na prostor, velkou dynamikou a 

vysokým přenosem momentů, to vše při vysoké tuhosti. Je vhodný pro všechny aplikace, kde 

je nutné splnit poţadavek vysokých zátěţí na malém prostoru. Pouţitý lineární pohon nese 

celé označení  DGPIL-25-225-PPV-B-KF-AIF-GK- AV-SV. 
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Tab. 2 Vysvětlení typového značení [FESTO, s.r.o.] 

 

3.2 Lineární pohon DNCI 

Jedná se o lineární pístnicový pohon a integrovaným odměřováním. 

 

Obr. 9 Lineární pohon DNCI s integrovaným odměřováním 

Jedná se o klasický typ lineárního pohonu s výsuvným pístem. Vyznačuje se velkou 

dynamikou při malé tuhosti. Tuhost je dána průměrem pístu. Pístnice nesmí přenášet ţádné 
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1.  elektrické připojení AIF IN 

2.  elektrické připojení AIF IN 

3.  proporcionální ventil 

4.  odměřovací systém typ POT, 

LWG, MTS, INC 

momenty, proto se při pouţití pohonu DNCI doporučuje vnější vedení FENG-KF. Celé 

označení pouţitého lineárního pohonu je DNCI-32-320-P-A.    

 

Tab. 3 Vysvětlení typového značení [FESTO, s.r.o.] 

 

3.3 Interface os SPC 

Jedná se o rozhraní os, které je napojeno na polohovací automat SPC200. Zajišťuje 

funkci připojení proporcionálního průtokového ventilu a odměřovacího systému  

u pneumatické osy k řídicí jednotce SPC200. Další funkcí je propojení os k druhému rozhraní 

os nebo k modulu CP. 

 

Obr. 10 Interface os SPC 

V naší úloze je nutné pouţit dva různé interface a to z důvodů rozdílných 

odměřovacích systémů pohonu os. SPC-AIF-MTS pro lineární pohon DGPIL s odměřovací 
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systémem temposonic. SPC-AIF-INC pro lineární pohon DNCI s digitálním odměřovacím 

systémem. 

3.4 Proporcionální průtokový ventil MPYE 

Proporcionální průtokový ventil MPYE slouţí jako regulační člen pro regulovaný 

obvod.  

 

Obr. 11 Proporcionální průtokový ventil MPYE 

Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko. Převádí 

analogový vstupní signál na odpovídající průřez na výstupu. V kombinaci s vnějším 

regulátorem koncových poloh a odměřovacím systémem lze vytvořit přesný pneumatický 

polohovací systém. Pomocí škrcení ventilu jsme schopni vyvolat změnu rychlosti a zrychlení 

lineárního pohonu. Díky spínací funkci 5/3 jsme schopni měnit směr pohybu pohonu. Přívod 

vzduchu je realizován přes hadici z kompresoru. Z ventilu potom vedou výstupy pro přívod 

vzduchu do komor A a B na pohonu. 

Tab. 4 Vysvětlení typového značení [FESTO, s.r.o.] 
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4 Experimentální identifikace pohonu 

V našem případě je nutné provést identifikaci soustavy v uzavřeném regulačním 

obvodu. Z bezpečnostních a funkčních důvodů nelze vyřadit zpětnou vazbu a provést 

identifikaci otevřeného regulačního obvodu. Identifikace systému bude provedena 

experimentální metodou, pomocí které zjistíme dynamické vlastnosti systému. 

Pro zjištění dynamických vlastností uzavřeného regulačního obvodu pouţijeme jednu 

ze tří metod: 

 nepřímá identifikace (Provádí se měřením vstupního u (t) a výstupního y (t) signálu. 

Parametry regulátoru u této metody musí být předem známé. 

Hodnoty modelu se musí vypočíst přes soustavu rovnic uzavřeného 

regulačního obvodu). 

 

 přímá identifikace (Provádí se:  

 bez dalšího pomocného signálu měřením vstupního 

signálu u (t) do soustavy a výstupního signálu y (t). Parametry 

regulátoru musí být předem známé. 

 s pomocným signálem měříme vstup do soustavy u (t) a výstup 

y(t), ale parametry regulátoru být známy nemusí). 

 

 identifikace pomocí nelinearity ve zpětné vazbě (Je odlišná metoda od předchozích  

dvou a umoţňuje vyšetřit dynamiku soustavy pomocí připojení  

nelinearity do zpětné vazby regulačního obvodu). 

[Pospíšek, S. 1999] 
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4.1 Identifikace pomocí nelinearity ve zpětné vazbě 

 

Jelikoţ se jedná o případ, kdy hodnoty regulátoru předem známy nejsou, byla zvolena metoda 

identifikace pomocí nelinearity ve zpětné vazbě. Jde o jednoduchou, ale efektivní metodu pro 

získání informací o dynamickém chování regulované soustavy. Nelinearita nám způsobí 

rozkmitání zpětnovazebního obvodu s obecně nelineárním průběhem regulované veličiny. 

Z něho lze vyhodnotit jeden bod frekvenční charakteristiky, nejčastěji kritické zesílení a 

kritickou frekvenci, které definují mez stability vyšetřované soustavy. Jakmile známe kritické 

hodnoty, je moţné potom navrhnout parametry PID regulátoru. Této metody se pouţívá i u 

některých samo nastavujících se kompaktních PID regulátorů. Jakmile je soustava proměřena 

tímto způsobem na dvou či více frekvencích, je moţné odhadnout parametry jednoduchého 

aproximačního přenosu.[Macháček, J. 1999]. 

 

 

Do zpětné vazby byla jako nelinearita zapojena relé bez hystereze. Relé se 

automaticky přepne po dosaţení ţádané polohy a způsobí rozkmitání zpětnovazebního 

obvodu. Amplituda relé se obvykle volí 10 aţ 20% akční veličiny.  

 

Přenos relé bez hystereze:  𝑁 𝐴 =
4𝑀

𝜋𝐴
 . 

 

 

Obr. 12 Nelinearity typu relé 

Aby bylo moţné experiment realizovat, bylo zapotřebí vytvořit takový zpětnovazební 

obvod, který obsahuje relé ve zpětné vazbě. Experimentální schéma (Obr. 13) bylo vytvořeno 

v programu Matlab Simulink. Identifikace byla provedena pomocí měřicí karty firmy 

National Instruments. Jedná se o externí měřicí kartu s označením DAQCard-6036E.  
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Pro odečítání aktuální polohy byl pouţit odměřovací systém firmy Balluff 

s označením BTL5-A11-M0300-P-KA05. 

 

 

Obr. 13 Schéma se pro experimentální identifikaci Matlab Simulink 

Zapojení prvků je ukázáno na Obr. 14. Identifikace byla provedena pro kaţdou osu 

zvlášť a v 5 různých polohách pístu. V koncových polohách identifikace prováděna nebyla. 

Rozkmitání pístu v koncové poloze by způsobilo jeho poškození. 

 

Obr. 14 Zapojení identifikace 

Výsledné průběhy byly uloţeny a následně vyhodnoceny. Z naměřených průběhů se 

odečítala zprůměrovaná hodnota amplitudy kmitání soustavy Ay a kritické doby kmitu Tk. 

Dále jsou ukázány výsledné průběhy získané během identifikace a postup odečítání hodnot. 
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Obr. 15 Ukázka naměřených průběhů 

Na Obr. 15 je ukázka naměřených hodnot během identifikace. Z obrázku je patrný 

průběh ţádané polohy a skutečné polohy. V páté sekundě je do zpětné vazby zapojeno relé 

s amplitudou M=0,1, které přepíná vţdy při dosaţení ţádané polohy.  

 

 

Obr. 16 Detail odečítaní hodnot identifikace 

Na Obr. 16 je detailní ukázka odečítání hodnot amplitudy kmitání soustavy Ay  

a kritické doby kmitu Tk.  
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4.2 Vyhodnocení experimentální identifikace 

Identifikace byla provedena v pěti polohách na kaţdé ose. Při kaţdé identifikaci byly 

odečteny hodnoty Ay a Tk. Amplituda relé M=0,1 je stejná v celém průběhu. 

Pokud známe amplitudu kmitání soustavy, pak můţeme vypočíst kritické zesílení 𝑟0𝑘 , 

které se rovná přenosu relé N(A). 

𝑟0𝑘 =
4𝑀

𝜋𝐴𝑦
 

Kdyţ známe kritickou dobu kmitu soustavy, pak dokáţeme dopočíst kritickou 

frekvenci 𝜔𝑘 : 

𝜔𝑘 =
2𝜋

𝑇𝑘
 

Chyby kritických hodnot získaných při identifikaci mohou dosahovat aţ 30%, záleţí 

na typu identifikované soustavy, průběhu výstupních signálů a na přesnosti odečítání 

jednotlivých hodnot z grafu. 

 

 

Tab. 5 Parametry identifikace pneumatického pohonu DGPIL 

Pneumomotor DGPIL poloha 90° 
   

 

Poloha[m] 
0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 

Amplituda kmitání soustavy Ay[m] 
0,0078 0,0085 0,0089 0,0076 0,0066 0,0063 

Amplituda relé M[m] 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kritické zesílení r0k[V/m] 
16,32358 14,97929 14,30606 16,75315 19,29151 20,21015 

Kritická doba kmitu Tk[s] 
0,11 0,122 0,131 0,144 0,151 0,143 

Kritická frekvence ωk[rad/s] 
57,11987 51,50152 47,96325 43,63323 41,6105 43,93836 

 

Na Obr. 17 a Obr. 18 jsou vykresleny kritické hodnoty pneumatického pohonu typu 

DGPIL. Tento pohon je umístěn vertikálně. Poloha je 90°. Jedná se o bez pístový pohon 

s délkou zdvihu 0,225m a průměrem pístu 0,025m.    

(4.1) 

(4.2) 
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Obr. 17 Průběh kritického zesílení pneumomotoru DGPIL 

 

 

Obr. 18 Průběh kritické frekvence pneumomotoru DGPIL 

 

Tab. 6 Parametry identifikace pneumatického pohonu DNCI 

Pneumomotor DNCI Poloha 45° 
    

Poloha[m] 
0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 

Amplituda kmitání soustavy Ay [m] 
0,0309 0,0392 0,0488 0,0492 0,0413 

Amplituda relé M [m] 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kritické zesílení r0k[V/m] 
4,120516 3,24806 2,609097 2,587885 3,082904 

Kritická doba kmitu Tk [s] 
0,078 0,095 0,102 0,097 0,096 

Kritická frekvence ωk[rad/s] 
80,55366 66,13879 61,59986 64,77511 65,44985 
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Na Obr. 19 a Obr. 20 jsou vykresleny kritické hodnoty pneumatického pohonu DNCI. 

Pohon je umístěn pod úhlem 45°. Jedná se o pístový pohon s délkou 0,32m a průměrem pístu 

0,032m.  

 

Obr. 19 Průběh kritického zesílení pneumomotoru DNCI 

 

Obr. 20 Průběh kritické frekvence pneumomotoru DNCI 
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5 Simulační program LMS AMESim  

 

„Advance Modeling Environment for preforming Simulations of engineering systems“ 

(„Pokročilé modelovací prostředí pro vykonávání simulací inženýrských systémů“) 

 

AMESim je simulační software pro modelování a analýzu systému. Jednotlivé sloţky 

systému jsou popsané analytickými modely, které představují hydraulické, pneumatické, 

elektrické či mechanické chování prvků soustavy. K vytvoření zkoumaného modelu jsou 

uţívány jednotlivé knihovny, které obsahují jiţ předdefinované součásti. Následně můţeme 

provádět simulace zkoumaného systému a vyšetření jeho chování. 

 

Do skupiny programů AMESim ještě patří: 

AMECustom -  software pro úpravu submodelů a superkomponent 

AMESet - software pro vytváření nových ikon a submodelů 

AMERun - AMESim bez módu Submodel a Sketch 

AMEHelp - nápověda k programu s demo příklady 

AMEDesk - sada softwaru (AMESim, Datový manaţerský nástroj, Kontrolní 

nástroj AMESim data a Prostředí pro spolupráci). 

5.1 Ukázka pracovního prostředí AMESim 

Jedná se moderní a přehledné prostředí, které odpovídá klasickému windows prostředí 

(vzhled, ikony, rozmístění). Pro lepší přehlednost a orientaci v nabízených knihovnách je 

pouţito značení jednotlivých komponent v souladu se standardními symboly ISO (např. 

hydraulické, pneumatické, elektrické, mechanické) komponenty. Pokud standardní symboly 

neexistují, lze vytvořit vlastní grafické symboly. 
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Obr. 21 Ukázka systémového okna programu AMESim (Sketch mode) 

Na Obr. 21 je vidět přehledné uspořádání systémového okna. Rozvrţení okna můţe 

být libovolně uspořádáno tak, aby nám umoţnilo rychlý a pohodlný výběr z jednotlivých 

knihoven prvků. 

 

5.2 Postup práce v programu AMESim  

Program obsahuje 4 pracovní módy. Při návrhu musíme postupně projít kaţdým 

módem. Módy na sebe navazují bez dokončení předchozího, nemůţeme pokračovat  

v následujícím. Při posunu do dalšího módu se aktivují jednotlivé funkce přístupné 

v konkrétním módu. 

 

Pracovní módy: 

1. Sketch mode   - mód vytvoření skici modelu  

2. Submodel mode  - mód přiřazení matematického submodelu 

3. Parameter mode  - mód nastavení parametrů modelu 

4. Simulation mode  - mód simulace, výpočtu modelu 
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Sketch mode (F5) 

- vytvoření nového návrhu modelu 

- úpravu, modifikaci stávajícího návrhu modelu 

 

V tomto módu sestavujeme blokové schéma systému z jednotlivých komponent, které 

máme k dispozici v příslušné knihovně. Komponentu přeneseme jednoduchým tahem myší na 

zvolené místo v kreslicím poli. Po umístění komponenta zůstává inverzně podbarvená. Je to 

známka, ţe má neobsazený port (připojovací bod). Při obsazení portu podbarvení zmizí. Pro 

přesun do dalšího módu nesmí být ani jedna z komponent podbarvena. 

 

Submodel mode (F6) 

- přiřazení submodelů pro kaţdý prvek schématu 

- úpravu a nebo odstranění submodelů 

 

Po přesunu do tohoto módu se jednotlivé prvky znovu podbarví. Prvky, které se 

nepodbarvily, mají k dispozici pouze jeden submodel. Ten jim byl přiřazen automaticky. Ty, 

které jsou podbarveny, mají k dispozici více submodelů. Po přiřazení submodelu podbarvení 

zmizí. 

Kaţdý prvek schématu musí mít přiřazen submodel (matematický model). Přiřazení 

nám určí, jaké parametry budeme následně zadávat a které matematické rovnice budou pro 

simulaci pouţity. 

 

Parameter mode (F7) 

- nastavení parametrů jednotlivých submodelů 

- kopírování parametrů 

- přehled jednotlivých proměnných a fyzikálních jednotek  

 

Před přepnutím do módu parametrů musíme projekt uloţit. Po uloţení a následném 

přepnutí se provede kompilace celého projektu. 

V tomto módu nastavujeme jednotlivé parametry u kaţdého modelu v závislosti  

na zvoleném submodelu. Parametry nastavujeme podle katalogového listu výrobce. 
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Simulation mode (F8) 

- provedení vlastí simulace, nastavení simulačních parametrů 

- časovou nebo lineární analýzu modelu 

- vykreslení výsledků simulace, úprava grafů 

 

V tomto módu realizujeme vlastí simulaci celého projektu. Nastavujeme parametry 

simulace a následné vykreslování proměnných. Jednotlivé proměnné můţeme dále upravovat 

a archivovat. Vykreslení provádíme jednoduchým přetaţením poţadované proměnné  

do kreslicího pole.  
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6 Sestavení modelu 

Sestavení reálného modelu v simulačním programu LMS AMESim. Sestava je 

realizována v laboratoři H310 a je sestavena výhradně z prvků firmy Festo. Jedná se o sestavu 

se dvěma pneumatickými motory typu DGPIL a DNCI. Kaţdý z motorů je řízen vlastním 

proporcionálním ventilem řady MYPE. Přívod vzdušniny zajišťuje kompresor firmy Jun-Air 

model 6.  

6.1 Simulační model 

Na Obr. 22 je vidět vytvořený zjednodušený simulační model reálné úlohy. Model lze 

rozdělit do tří menších částí, kde kaţdá část představuje samostatnou úlohu řízení v uzavřené 

smyčce s rozdílnými parametry. Jedná se o řízení horizontální osy, vertikální osy  

a kompresoru. 

 

Obr. 22 Vytvořené jednotlivé prvky sestavy 

 

Skica horizontální osy DGPIL je sestavena ze stejných komponent jak vertikální osa 

DNCI. Jedná se o pneumatické prvky (proporcionální servoventil, pneumatický motor se 

zátěţí), prvky řízení signálu (zdroj signálu, blok funkce) a mechanické prvky (lineární snímač 

polohy, nulový ukončovací prvek). Skica je dále doplněna o blok s funkcí, která realizuje 



Majerik, P.:Diplomová práce 
 

  36 
 

přepočet signálu vstupujícího do servoventilu. Všechny vstupy a výstupy z jednotlivých prvků 

musí byt propojeny. 

6.2 Nastavení submodelu 

Po přepnutí do dalšího modu je nutné nastavit patřičný submodel ke kaţdému prvku. 

Pokud je k dispozici pouze jeden, určí ho za nás automaticky počítač, ale kdyţ je na výběr 

z více moţností, musíme určit submodel sami.  

Submodel u pneumatické osy je pouze jeden. Jedná se o dvojkomorový pneumatický 

motor s jednou tyčí. Schematická značka: . Byl určen automaticky  

na základě zvolené skici v předchozím kroku. Stejný submodel je pouţit jak u horizontální 

osy, tak i vertikální osy. Vybrané modely nejvíce odpovídají reálným prvkům. Tímto krokem 

jsme určili proměnné a parametry, které bude nutno zadat v dalším kroku.  

U proporcionálního ventilu máme na výběr ze tří submodelů. Jedná se o 3poziční 

4portový pneumatický ventil. Schematická značka: . Kaţdý submodel se liší 

parametry, které jsou nutné zadat pro výpočet simulace. Jedná se o submodel: 

I. ISO 6358. Pro kaţdý z 6 moţných toků (P do A, P do B, A do T, B do T, P do 

T a A do B) musí být určené p - kritický tlakový koeficient a C-zvuková 

vodivost pro plné otevření. 

Parametrizace submodelu 

Parametry submodelu jsou voleny podle reálných parametrů jednotlivých prvků. 

Některé parametry jsou zadány přímo výrobcem nebo je nutno je odečíst z příslušných grafů a 

následně dopočítat. 
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Zadávané parametry pneumatických os: 

Tab. 7 Zadávané parametry pro jednotlivé osy 

Parametry  osa DGPIL  osa DNCI Jednotky 

Teplota portu 1 293,15 293,15 K 

Tlak portu 1 1,013 1,013 Bar 

Teplota portu 2 293,15 293,15 K 

Tlak portu 2 1,013 1,013 Bar 

Rychlost pístu 0 0 m/s 

Posunutí pístu 0 0 m 

Index vzduchu 1 1 - 

Průměr pístu 25 32 mm 

Průměr tyčky pístu 0 12 mm 

Délka vysunutí 0,225 0,32 m 

Mrtvý objem portu 1 4 6,3 cm3 

Mrtvý objem portu 2 4 9 cm3 

Zátěţ pístu 1 1 Kg 

Poloha osy 90 45 ° 

Coulombovo tření 40 10 N 

Kolmá síla (Stiction force) 40 10 N 

Viskózní koeficient tření 0 0 𝑁𝑠𝑚−2 

Tepelný součinitel 500 500 𝑊𝑚−1𝐾−1 

Okolní teplota 293,15 293,15 K 

Koeficient lekáţe 0 0 𝑔𝑠−1𝑏𝑎𝑟−1 
 

Zadávané parametry proporcionálních ventilů: 

Tab. 8 Zadávané parametry proporcionálních ventilů. 

Parametry MYPE LF010 MYPE HF010 Jednotky 

Zlomková pozice cívky 0 0 - 

Zlomková rychlost cívky 0 0 1/s 

Index vzduchu 1 1  

Port P do A zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port P do A kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Port B do T zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port B do T kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Port P do B zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port P do B kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Port A do T zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port A do T kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Port P do T zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port P do T kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Port A do B zvuková vodivost 1,65 3,1 L/s/barA 

Port A do B kritický tlakový poměr 0,12 0,26 - 

Proud ventilu 10 10 mA 

Vlastní frekvence ventilu 100 100 Hz 

Poměrné tlumení ventilu 0,8 0,8 - 
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V Tab. 7 a Tab. 8jsou ukázány nejdůleţitější parametry, které je nutné zadat pro 

vlastní simulaci systému. 

 

6.3 Identifikace simulačního modelu 

Identifikace na simulačním modelu je provedena stejně jako na reálné soustavě. Jedná 

se o identifikaci pomocí nelinearity ve zpětné vazbě. Simulační model byl vytvořen pro 

kaţdou osu zvlášť. Parametry pro simulaci jsou voleny z Tab. 7 a Tab. 8. 

 

Obr. 23 Simulační schéma pro identifikaci 

6.4 Vyhodnocení simulační identifikace 

Výsledky simulace jsou pro přehlednost zaznamenány do tabulky a hodnoty kritických 

parametrů vykresleny do grafů. Hodnoty kritických parametrů jsou dopočteny podle stejných 

postupů jako u experimentální identifikace (kapitola 4.2). 
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Tab. 9 Parametry simulační identifikace pneumatického pohonu DGPIL 

Nastavení úhlu Poloha svislá 90° 

    Poloha 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,19 

Amplituda kmitání soustavy Ay 0,0052 0,0061 0,0064 0,0063 0,0056 0,0047 

Amplituda relé M 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kritické zesílení r0k 24,48538 20,87278 19,89437 20,21015 22,73642 27,0902 

Kritická doba kmitu Tk 0,127 0,154 0,163 0,154 0,126 0,098 

Kritická frekvence ωk 49,4739 40,7999 38,54715 40,7999 49,86655 64,11414 

 

 

Obr. 24 Průběh kritického zesílení pneumomotoru DGPIL 

 

Obr. 25 Průběh kritické frekvence pneumomotoru DGPIL 
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Tab. 10 Parametry simulační identifikace pneumatického pohonu DNCI 

Nastavení úhlu Poloha 45° 

   Poloha 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Amplituda kmitání soustavy Ay 0,0193 0,032 0,0386 0,0327 0,0235 

Amplituda rele M 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kritické zesílení r0k 6,597096 3,978874 3,298548 3,893699 5,418041 

Kritická doba kmitu Tk 0,068 0,084 0,09 0,089 0,08 

Kritická frekvence ωk 92,39978 74,79983 69,81317 70,59759 78,53982 

 

 

Obr. 26 Průběh kritického zesílení pneumomotoru DNCI 

 

Obr. 27 Průběh kritické frekvence pneumomotoru DNCI 
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7 Nastavení regulátoru v závislosti na parametrech 

pohonu 

Po provedení identifikace a zjištění kritických parametrů soustavy můţeme přistoupit 

k nastavení parametrů regulátoru. Pouţijeme nastavení podle experimentální Zieglerovy-

Nicholsovi metody. 

7.1 Metoda kritických parametrů 

Metoda kritických parametrů (metoda uzavřeného regulačního obvodu) vychází ze 

skutečného regulačního obvodu, který se při vyřazené integrační činnosti (𝑇𝐼→∞) a derivační 

činnosti (𝑇𝐷→0) zvyšováním zesílení regulátoru 𝑘𝑝  přivede na kmitavou mez stability. Pak 

z periodického průběhu libovolné veličiny regulačního obvodu se odečte kritická perioda  𝑇𝑘  

a z odpovídajícího nastavení regulátoru kritické zesílení 𝑘𝑝𝑘  viz Obr. 16. Hodnoty 

stavitelných parametrů zvoleného regulátoru se určí na základě následující tabulky. 

[Vítečková, M. & Víteček, A. 2006] 

 

Tab. 11 Parametry regulátoru metodou kritických parametrů 

Regulátor 𝑘𝑝
∗  𝑇𝐼

∗ 𝑇𝐷
∗ 

P 0,5𝑘𝑝𝑘  - - 

PI 0,45𝑘𝑝𝑘  0,83𝑇𝑘  - 

PID 0,6𝑘𝑝𝑘  0,5𝑇𝑘  0,125𝑇𝑘  

 

Podle Tab. 11 a našich experimentálně nebo simulačně zjištěných hodnot, kritické periody a 

kritického zesílení můţeme navrhnout jednotlivé parametry regulátoru. 
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7.2 Ověření parametrů regulátoru na skutečném modelu 

Jednotlivé regulátory byly pouţity při řízení skutečného modelu. Na Obr. 28 je 

ukázáno schéma pouţité pro ověření správnosti návrhu parametru regulátoru.  

 

 

Obr. 28 Schéma pro ověření návrhu regulátoru 

Na schématu je patrná vazba, která má za úkol odstranit krytí šoupátka na ventilu.  

Charakteristika šoupátkového rozvodu 

Závislost průtoku na poloze šoupátka určuje krytí šoupátka. Rozeznáváme tři druhy 

krytí šoupátka. Jedná se o negativní, nulové a pozitivní krytí. Jednotlivé druhy krytí a jejich 

charakteristiky jsou ukázány na Obr. 29. U negativního krytí je stále otevřen průchod, 

charakteristika je v okolí střední polohy lineární. U pozitivního krytí je průchod přes hrany 

uzavřen, v charakteristice se kolem střední polohy objeví pásmo necitlivosti. 

Námi pouţitý servoventil pro řízení má pozitivní krytí šoupátka. Kolem střední polohy 

je pásmo necitlivosti. Necitlivost nám způsobuje trvalou regulační odchylku, nedoregulování. 

Tuto vlastnost se snaţíme odstranit přidáním přídavného signálu kolem střední polohy, který 

nám pomůţe tuto necitlivost překonat. 

kompenzace pozitivního krytí  

šoupátka 
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Obr. 29 Charakteristiky krytí servoventilu. [Tůma, J.] 

Experimentálně bylo zjištěno, ţe krytí šoupátkového rozvodu není souměrné. To se 

projevovalo trvalou regulační odchylkou v určitých případech. Nesouměrnost se nám podařilo 

odstranit zavedením nesouměrné kompenzace šoupátkového rozvodu. 

 

  
Obr. 30 Použití souměrné kompenzace šoupátka 

  

  
Obr. 31 Použití nesouměrné kompenzace šoupátka 

  

regulační odchylka 
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7.3 Ověření návrhu regulátoru 

Nastavení parametrů regulátoru skutečného modelu 

Ověření správnosti návrhu parametrů regulátoru na skutečném modelu realizovaného 

v laboratoři H310. Ověřování je provedeno nejprve bez kompenzace pozitivního krytí 

šoupátka a následně s kompenzací krytí. 

 

Pouţití P regulátoru u DGPIL osy: 

 

Bez kompenzace pozitivního krytí S kompenzací pozitivního krytí 

  
Obr. 32 P regulace u DGPIL 

Pouţití PI regulátoru u DGPIL osy: 

Bez kompenzace pozitivního krytí S kompenzací pozitivního krytí 

  
Obr. 33 PI regulace u DGPIL 
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Pouţití P regulátoru u DNCI osy: 

Bez kompenzace pozitivního krytí S kompenzací pozitivního krytí 

  
Obr. 34 P regulace u DNCI 

 

Pouţití PI regulátoru u DNCI osy: 

Bez kompenzace pozitivního krytí S kompenzací pozitivního krytí 

  
Obr. 35 PI regulace u DNCI 
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Nastavení parametrů regulátoru simulačního modelu 

Pro návrh stavitelných parametrů u simulačního modelu je pouţita Ziegler-Nicholsova 

metoda kritických parametrů. Tato metoda vychází ze simulačně zjištěných hodnot kritického 

zesílení a kritické frekvence. Hodnoty simulačního modelu jsou zaznamenány v Tab. 9 pro 

osu DGPIL a Tab. 10 pro osu DNCI. Parametry regulátoru se dopočítají pomocí koeficientů 

z Tab. 11. 

 

 

Seřízení osy DGPIL  

P regulace PI regulace 

  
Obr. 36 Regulace P a PI u pneumatické osy DGPIL 

Seřízení osy DNCI 

P regulace PI regulace 

  
Obr. 37 Regulace P a PI u pneumatické osy DNCI 
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Regulace pomocí průmyslového regulátoru SPC200 

Zobrazení průběhu regulace pomocí průmyslového regulátoru. 

 

Pomocí regulátoru SPC200 firmy Festo. 

DNCI osa DGPIL osa 

  
Obr. 38 Regulátor SPC200 
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8 Střelba míčku na cíl 

Dalším naším úkolem bylo vytvořit takovou úlohu, abychom dokázali vystřelit 

pingpongový míček a zasáhnout jednu ze tří zvolených nádob. Nádoby jsou umístěny za 

sebou ve směru letu míčku. Zadáním úlohy je:  

 pod stejným úhlem, pouze změnou rychlosti pístu zasáhnou postupně všechny tři 

nádoby. 

 stejnou rychlostí pístu, pouze změnou úhlu náklonu pístu zasáhnout postupně 

všechny tři nádoby. 

8.1 Popis reálné soustavy 

Reálná soustava se skládá z bez pístového pneumomotoru typu DGPIL. Tato osa nám 

určuje změnu úhlu náklonu pístu pro střelbu míčku. Střelbu míčku vykonává pneumomotor 

typu DNCI. Na Obr. 39 je ukázána celá sestava pro střelbu míčku. 

 

Obr. 39 Sestava realizovaná v laboratoři H310 
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Změna úhlu náklonu pístu můţe být realizována od 25° do 55°. V tomto rozsahu 

můţeme nastavovat potřebný úhel pro střelbu. Změnu úhlu realizujeme pomocí změny pozice 

pístu na ose DGPIL.  

 

Tab. 12 Pozice pístu 

Pozice pístu 0 60 120 180 

Úhel náklonu 25° 35° 45° 55° 

  

Ukázka zadání programu WinPisa, pro SPC200 

 

Obr. 40 Zadání polohových příkazů pro změnu úhlu 

Maximální rychlost pístu při pohybu u vystřelovací osy je 1,4 m/s. Pro zvýšení 

dostřelu byl míček umístěn na pozici tak, aby při nárazu pístu do míčku měl píst největší 

rychlost. Souřadnice pro optimální pozici míčku jsou Y160, zde píst dosahuje nejvyšší 

rychlost. Rychlost pístu měníme pomocí příkazu FY99 aţ FY1, číslo na konci určuje 

procentuální závislost na maximální rychlosti. 

Př.  FY0 - vysunutí pístu maximální rychlostí (1,4 m/s) 

 FY80 - vysunutí 80% rychlostí (1,12 m/s) 
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Obr. 41 Průběh polohy při výstřelu míčku 

 

Obr. 42 Průběh rychlosti při pohybu míčku, 80% rychlost 

   Ukázka řízení polohy a rychlosti, tak jak to umí průmyslový regulátor SPC200. 
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8.2 Simulační model dostřelu míčku 

Dále byl vytvořen v programu AmeSim model dostřelu míčku. 

Rozklad sil: 

 

 

𝑥 =  𝑣𝑥𝑡 

𝑥 = 𝑣𝑥  

𝑦 =  𝑣𝑦 𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2 

𝑦 = 𝑣𝑦 − 𝑔𝑡 

𝑦 =  −𝑔 

 

Počáteční podmínky:  𝑥0 = cos(α)/0,7 

 𝑦0 = sin(α)/0,7 

 

α 

𝑣𝑦 = 𝑣 cos(𝛼) 

𝑣𝑥 = 𝑣 sin(𝛼) 

Obr. 43 Schéma reálné úlohy 
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Obr. 44 Model vytvořený v AmeSim 

Pro vytvoření simulačního modelu dostřelu míčku je pouţito dostupných prvků v programu 

AmeSim. Po zadání počáteční rychlosti a úhlu náklonu je vykreslena dráha dostřelu míčku. 

Pro zobrazení dráhy je nutné otevřít soubor XYplot, ve sloţce Amesim.    

Simulované průběhy: 

 

Obr. 45 Průběhy při 100%, 90%, 80%, 70% rychlosti, úhlu 45° 
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Obr. 46 Průběhy při náklonu 25°, 35°, 45°, 55°, konstantní rychlost 1,12m/s(80%) 

Zobrazení dostřelu míčku při měnících se vstupních podmínkách. Simulace můţeme vyuţít 

pro zjištění polohy míčku. Na získanou pozici umístit nádobu, která bude následně zasaţena. 
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9 Závěr 

V úvodu jsem se seznámil se strukturou, funkcí a pouţitím pneumatických pohonů a 

servopohonů. Získal jsem přehled o vlastnostech a pouţití pneumatických prvků, hlavně o 

pneumatických prvcích nabízených firmou FESTO. Zaměřil jsem se na prvky, které jsou 

pouţity v naší laboratorní úloze realizované v laboratoři H310. Jedná se o polohovací automat 

SPC200 určený pro řízení pneumatických os při polohování. V našem případě se jedná o dvě 

osy. Lineární pohony DGPIL a DNCI ovládané pomocí proporcionálních průtokových ventilů 

MPYE přes interface os. Při uvádění do provozu jsem si úlohu rozdělil do menších celků, 

kaţdý pohon zvlášť, z důvodu jednodušší obsluhy a ověření funkčnosti jednotlivých dílů.  

Na reálném modelu byla provedena experimentální identifikace. Jedná se o 

identifikaci uzavřeného regulačního obvodu. Do zpětné vazby regulačního obvodu je 

připojena nelinearita typu relé bez hystereze. Nelinearita způsobí rozkmitání zpětnovazebního 

obvodu s nelineárním průběhem regulované veličiny. Pak odečteme hodnoty amplitudy 

kmitání soustavy a kritickou dobu kmitu. Kaţdý pneumatický pohon byl identifikován 

v celém rozsahu pístu. 

V dalším bodě jsem se seznámil s výukovým simulačním programem AMESim. Jedná 

se o program určený pro simulaci a analýzu systému. Jednotlivé sloţky systému jsou popsané 

analytickými modely, které představují hydraulické, pneumatické, elektrické či mechanické 

chování prvků soustavy. K vytvoření zkoumaného modelu jsou uţívány jednotlivé knihovny, 

které obsahují jiţ předdefinované součásti. Následně můţeme provádět simulace zkoumaného 

systému a vyšetření jeho chování.   

Podle dostupných knihoven je vytvořeno simulační schéma. Kaţdému prvku byl 

přiřazen matematický model a parametry prvku. Je nutné ověřit správnost volených 

submodelů a parametrů prvků, zda odpovídají reálnému systému. Proto byla provedena 

identifikace soustavy pomocí nelinearity ve zpětné vazbě, stejně jako na reálném modelu. 

Hodnoty kritických parametrů simulované soustavy jsou zaznamenány a vykresleny. 

K návrhu regulátoru je pouţito experimentální Zieglerovy-Nicholsovy metody kritických 

parametrů. Průběhy jsou vykreslovány pro P a PI regulátor. Při návrhu PID regulátoru nám D 

sloţka způsobila velké rozkmitání celé soustavy. 

Z důvodu pozitivního krytí šoupátka na servoventilu je pouţita kompenzace, která nám 

pomáhá zlepšit kvalitu regulačního obvodu. Tato necitlivost kolem střední polohy se projeví 

jako nedoregulování s trvalou regulační odchylkou. Po zavedení kompenzace se tato trvalá 

regulační odchylka odstraní. 
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Nakonec je vytvořena reálná úloha, která dokáţe střílet míček na poţadovanou pozici. 

Změnou rychlosti pístu při stejném úhlu náklonu nebo změnou úhlu náklonu při stejné 

rychlosti. Pro určení místa dopadu je vytvořeno simulační schéma dráhy letu míčku 

v programu AmeSim. 
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11 Přílohy 

Tab. 13 Polohovací příkazy pro SPC200 (program WinPisa) [FESTO, s.r.o.] 

Polohovací příkazy 

G00 - Přesuň se na pozici nejvyšší možnou rychlostí 

G00 Xn|X@n [Yn|Y@n] 
G00 X100 

G00 X@START Y@START 

G01 - Přesuň se na pozici určenou rychlostí 

G01 Xn|X@n FXn [Yn|Y@n FYn] G01 X150 FX30 Y150 FY99 

G02 - Přesuň se plynule na určenou pozici 

G02 Xn|X@n FXn [Yn|Y@n FYn] G02 X100 FX30 

Podmínky při polohování 

G08 - Zrychlení při rozjezdu 

G08 Xn [Yn] G08 X99 Y99 

G09 - Zpomalení při brzdění 

G09 Xn [Yn] G09 X50 Y50 

G90 - Absolutní měření 

G90 Xn|X@n [Yn|Y@n] 

najede na absolutní souřadnice X,Y 

G90 X100 Y100 

X150 Y150 

G91 - Relativní měření 

G91 Xn|X@n [Yn|Y@n] 
G90 X150 Y150 

G91 X100 ; (250,150) 

Instrukce pro řízení běhu programu 

G04 - Prodleva mezi instrukcemi 

G04 n G04 10 ; 100 ms 

G25 - vykonání instrukce v závislosti na ujeté dráze 

G25 Xn [Yn] 
změní rychlost po ujetí 60% dráhy  

N000 G00 X0  
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N001 G25 X60  

N002 G01 X500 FX75  

N003 G01 X500 FX50  

E05 - Nepodmíněný skok 

E05 n | Rn 
E05 100 

E05 R1; adresa je v registru R1 

L - Vykonej podprogram 

Ln L1 

M00 - programový stop 

M00 M00 

M02 - návrat z podprogramu 

M02 M02 

M30 - ukonči program a opakuj ho od začátku 

M30 M30 

Polohovací registr 

G28 - Načti polohu do polohovacího registru 

G28 @n Xn [Yn] 

G28 @n X@n [Y@n]  

; načti 10,10 do registru @0 

G28 @0 X10 Y10 

G29 - Přičti hodnotu do polohovacího registru 

G29 @n Xn [Yn] 

G29 @n X@n [Y@n]  

; registr @10 = 100,100 

G29 @10 X10 

G29 @10 Y@10 

; registr @10 = 110,200 

M38 - Načti současnou hodnotu do polohovacího registru 

M38 @n X [Y] M38 @10 X Y 

Kvalita polohování 

G60 - Přesné zastavení 

G60 X [Y] 
G60 X 

X100 
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G61 - Nastav přesnost 

G61 Xn [Yn] G61 X6 ; nejvyšši přesnost 

G62 - Rychlé zastavení 

G62 X [Y] G62 X Y 

Bitové operace 

#S - Nastav jednobitový operand 

#S<Operand> #SQ2.0; nastaví výstup Q2.0=1 

#R - Resetuj jednobitový operand 

#R<Operand> #RQ2.1 

#T - Testuj jednobitový operand na 1 

#T<Operand> <Řádek> #TI0.0 10 

#TN - Testuj jednobitový operand na 0 

#TN<Operand> <Řádek> #TNI0.0 10 

Operace s registry 

#LR - Načti hodnotu do registru 

#LR<Register number>=n #LR1=100 

#TR - Testuj registr 

#TR #TR<Register number>=n 

<Record number> 
#TR0=100 350 

#AR - Přičti do registru 

#AR<Register number>=n #AR0=1 

Speciální příkazy 

M37 - Nastav hmotnost nákladu 

M37 Xn [Yn] 
M37 X50 ; 50% hmotnosti 

nakalibrovan0ho nakladu 

 

 


