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Abstrakt 

Tato práce se zabývá úlohou řízení inverzního kyvadla, jehož reálný model je umístěn 
v laboratoři NK317. 

Práce obsahuje popis a rozbor jednotlivých částí reálného modelu. Je provedena verifikace 
simulovaného a reálného modelu. V této práci je provedena identifikace systému inverzního kyvadla. 
K získání matematického modelu jsou použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. V programu 
Simulink je provedeno vytvoření nelineárního modelu ze získaných rovnic a následná simulace. Poté 
je provedena linearizace systému okolo pracovního bodu. Je zde popsán způsob, jak kyvadlo přemístit 
z dolní polohy do horní a v této poloze jej stabilizovat. K tomuto účelu je proveden návrh řízení fuzzy 
regulací a kvadraticky optimálním regulátorem. 
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inverzní kyvadlo, programovatelný automat, servozesilovač ACOPOS, Automation Studio 
Target for Simulink, Lagrangeovy rovnice druhého druhu, fuzzy regulace, kvadratický optimální 
stavový regulátor 



 

  

Abstract 

The thesis deals with the problem regarding kontrol of an inverted pendulum whose real 
model is situated in the laboratory NK317. 

The work contains the description and the analysis of particular parts of the real model. The 
verification of the simulated and the real model is also realised. In this work the identification of an 
inverted pendulum system is realised. To gain the mathematical model the second type of Lagrange 
equation is used. In program Simulink the creation of the nonlinear model from obtained equations 
and the resulting simulation are realised. Afterwards the system linearization about an equilibrium 
point is realised. It is described how to transfer the pendulum from its down position to its up position 
and how to stabilize it here. For this purpose the proposal of the control by the Fuzzy Logic Control
and by the Quadratic Optimal Controller. 
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1. Úvod 

Zadáním práce bylo řízení modelu inverzního kyvadla. Pohonem tohoto modelu je 
servopohon, který je řízen pomocí programovatelného automatu. 

 
Inverzní kyvadlo je názorným prostředkem pro demonstraci dvou základních druhů systémů, 

díky jeho dvěma rovnovážným bodům. Ve spodní rovnovážné poloze se jedná o kmitavý systém, 
v horní poloze se jedná o systém astabilní. Prakticky je model inverzního kyvadla tvořen lineárně se 
pohybujícím vozíkem, na kterém je volně uchyceno rameno kyvadla. 

 
Pro problematiku řízení inverzního kyvadla bychom mohli najít několik praktických uplatnění. 

Již řadu let je to klasický problém v oblasti dynamiky a teorie řízení a je používán jako měřítko pro 
testování řídicích algoritmů navrhovaných pro nelineární nestabilní systémy. 

 
Použitý model již byl vytvořen dříve  a nachází se v Laboratoři programovatelných automatů a 

distribuovaných systémů řízení Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava. V první části 
práce popisuji fyzickou realizaci modelu, jednotlivé jeho částí, topologii komunikace a použitý 
hardware. 

 
Další část se věnuje shrnutí pole působnosti rakouské firmy Bernecker&Rainer, jejíž produkty 

jsou stěžejními prvky realizovaného systému. 
 
Třetí kapitola představuje nástroj Automation Studio Target for Simulink a popisuje práci s 

ním. Tento nástroj byl použit pro generování části řídicí aplikace z modelu vytvořeného v programu 
Matlab Simulink. 

 
V následující části je řešena práce se servozesilovačem ACOPOS, způsoby řízení pohonů 

pomocí něj a popis jeho činnosti. Tento servozesilovač je jedním ze stěžejních prvků realizovaného 
modelu a práce s ním byla podstatnou částí řešení práce. 

 
Následuje identifikace systému inverzního kyvadla, vytvoření matematického modelu a na 

základě toho realizace simulačního modelu. Dále kapitola obsahuje popis metody zvolené k 
identifikaci systému, což bylo použití Lagrangeových rovnic druhého druhu. Na závěr byla provedena 
kontrola výsledků z vytvořeného simulačního schématu a verifikace s reálným modelem. 

 
V další kapitole je již řešení řízení modelu. Tuto problematiku je možné rozdělit na dva celky. 

Prvním je způsob přemístění ramene kyvadla z dolní rovnovážné do horní nestabilní polohy. Druhým 
problémem je následná stabilizace ramene kyvadla v této nestabilní poloze. Pro stabilizaci byla 
probrána dvě možná řešení. Prvotním nápadem bylo použití fuzzy řízení, které je zde popsáno a je 
vytvořen konkrétní regulátor. Druhé řešení bylo použití zpětnovazební stavové regulace, konkrétně 
lineárně kvadratického regulátoru. Výsledek tohoto postupu jsem aplikoval i na reálný systém. 
V rámci druhého řešení byla také provedena linearizace inverzního kyvadla a jeho vyjádření pomocí 
vnitřního popisu. 

 
Na závěr byla popsána vytvořená vizualizace, která plní funkci jednoduchého uživatelského 

rozhraní.  
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2. Model 

Následující obrázek (Obr. 2.1) znázorňuje schéma reálného modelu. 

 
Obr. 2.1: Schéma modelu 

2.1. HW komponenty modelu 

2.1.1. PLC 

Řídící automat je zde složen z následujících pěti modulů [1], složení ukazuje Obr. 2.2. 
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Obr. 2.2: Složení PLC 

 
Zdroj 3PS465 
 
Technické parametry: 

• napájecí modul pro B&R systémy 2005 

• vstupní rozsah: 18-30VDC 

• vstupní proud: max. 3,5A 

• pojistka: 6,3A/250V 

• výstup: 24VDC, 50W 

 
Obr. 2.3: Modul zdroje 3PS465 

 
CPU 3CP360-2 
 
Technické parametry: 

• Pentium 266 

• 32MB DRAM 

• 512KB SRAM 

• vyměnitelná paměť Compact Flash 

• 1 slot pro PCI moduly 

• rozhraní: 1x USB, 1x RS232, 1x Ethernet 100 Base-T 

 
Obr. 2.4: CPU 3CP360-2 
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Komunikační modul 3IF786 
 
Technické parametry: 

• PCI „multi-interface“modul 

• rozhraní IF1: 

 RS232 

 konektor 9-pin 

 maximální přenosová rychlost 115,2kBit/s 

• rozhraní IF2:  

 Ethernet POWERLINK 

 konektor RJ45 

 typ 100 Base-T 

 přenosová rychlost 100MBit/s 
 

 
Obr. 2.5: Komunikační modul 3IF786 

 
 

I/O modul 3DM476 
 
Technické parametry: 

• 16 digitálních vstupů 

• 16 digitálních výstupů 

• jmenovitá hodnota vstupů: 24VDC 

• jmenovitá hodnota výstupů: 24VDC 
 

 
Obr. 2.6: I/O modul 3DM476 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Čítačový modul 3NC150 
 
Technické parametry: 

• 2 čítačové kanály 

• 2 analogové výstupy 

• vstupní frekvence: 100kHz 

• 2 analogové výstupy ±10V, 12-bit 
 

 
Obr. 2.7: Čítačový modul 3NC150 

 

2.1.2. Operátorský panel 

Pro vizualizaci je použit Power Panel typ 4PP120.0571.21 od společnosti B&R. 
 
Technické parametry: 

• LC displej QVGA s dotykovou obrazovkou 
(odporovou), 256 barev, rozlišení 320 x 240px 

• procesor Geode SC2200 266MHz 

• paměť 64 MB SDRAM 

• Compact Flash slot (type I) 

• rozhraní ETH 10/100, RS 232, 2xUSB 

• třída krytí IP 65(čelní strana)  

• jmenovité napětí 24 VDC ±25%  
Obr. 2.8: Power Panel 4PP120.0571.21 

 

2.1.3. Motor 

Pro pohon byl zvolen motor [2] z nabídky B&R s označením 8MSA3L.R0-30 (Obr. 2.9). 
Jedná se o 3-fázový synchronní motor. Tyto motory jsou určeny pro použití v aplikacích, kde jsou 
kladeny požadavky na precizní řízení polohy, dobré dynamické vlastnosti, ale i zachování 
minimálních rozměrů a nízké hmotnosti. I přesto motory disponují dostatečným výkonem a 
momentem. Tyto jejich vlastnosti jim zaručují široké spektrum použití v různých aplikacích 
průmyslového odvětví. Jako zpětná vazba pro získávání informace o aktuální pozici je u těchto motorů 
použit enkoder typu resover. Dál motor může poskytnout informaci o své aktuální teplotě. 
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Obr. 2.9: Motor B&R 8MSA3L.R0-30 

 
Tab. 2.1: Parametry motoru 

parametr jmenovitá hodnota maximální hodnota 

rychlost [ot./min.] 3000 12000 

moment [Nm] 2,15 10 

   

výkon [kW] 0,68 

hmotnost [kg] 3,2 

 

2.1.4. Čidla polohy 

Pro detekci krajních poloh vedení pro vozík jsou v modelu použity čtyři indukční snímače. 
Tyto snímače indikují přítomnost kovu ve své jmenovité spínací vzdálenosti a na základě toho 
vydávají výstupní spínací signál. Na každé straně se nachází jeden snímač použitý jako „softwarový“, 
jehož reakce je zpracována v řídícím algoritmu. Ještě blíž ke skutečnému konci vedení pak jeden 
„hardwarový“, který pomocí relé odpojí napájení motoru. Všechny snímače jsou připojeny na 
příslušné vstupy servozesilovače. Signály ze softwarových čidel zpracovávají vstupy Limit- a Limit+, 
signál z rozpínacích relé pak vstup enabled. 

 
Jako softwarové senzory byly použity snímače výrobce SIEMENS typ SIMATIC PXI200 

3RG402260AG01 a pro hardwarové odpojení produkt společnosti IFM ELECTRONIC typu IA5062 
IA3010-BPKG. 

 
Technické parametry: 

 
IFM ELECTRONIC IA5062 IA3010-BPKG 

• výstupní funkce: spínač 

• provozní napětí: 10...36VDC 

• proudová zatížitelnost: 250mA 

• třída krytí: IP65 

• spínací frekvence: 300Hz 

• ochrana proti přepólování 

 
Obr.2.10: Čidlo polohy 1 
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SIEMENS SIMATIC PXI200 3RG402260AG01 

• výstupní funkce: spínač 

• provozní napětí: 10...35VDC 

• třída krytí: IP67  
Obr.2.11: Čidlo polohy 2 

 

2.1.5. ACOPOS 1022 

Digitální servozesilovače ACOPOS [3] (Advanced Coordinated Optimized POSitioning) jsou 
určeny k řízení synchronních i asynchronních motorů s napájecím napětím 3 × 400V v proudové, 
rychlostní i polohové smyčce. Jejich integrovanou součástí jsou brzdné rezistory i odrušovací filtr 
(EMC), samozřejmostí je možnost propojení stejnosměrných částí více servopohonů pomocí sběrnice 
DCbus, která umožňuje maximálně efektivní využití dodávané energie. 

 

 
Obr. 2.12: Servozesilovač ACOPOS 1022 

 
Výborné řídicí vlastnosti jsou zajištěny především použitím signálového procesoru (DSP) s 

rychlostí 128 Mflops, který poskytuje dostatečný výkon pro výpočet veškerých parametrů pohybu a v 
neposlední řadě také neustále sleduje zatížení výkonových částí servopohonu a podle něj řídí jeho 
funkci. Konkrétně to znamená, že na základě údajů z čidel teploty, umístěných na pěti různých 
místech (deska plošných spojů, kondenzátory, brzdný rezistor, IGBT a motor), je v reálném čase 
pořizován matematický teplotní model, na jehož základě je následně určeno skutečné výkonové 
zatížení jednotlivých částí. Proto je servozesilovač schopen ve špičkách dodávat relativně vysoké 
proudy (a tedy i výkony) bez nebezpečí vlastního poškození a bez omezení nějakou teoretickou 
maximální hodnotou, které by ve svém důsledku znamenalo omezení dynamiky celého pohybu. 

 
Hlavním určením DSP je ovšem řízení připojeného motoru – v servozesilovači je realizována 

jak proudová (50 µs), tak i rychlostní (200 µs) a polohová (400 µs) smyčka. 
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RUN 
Svítí, pokud je zapnut regulátor servozesilovače a neexistují žádné stálé nebo dočasné chyby. 
 
ERROR 
Svítí, pokud existuje v servozesilovači stálá nebo dočasná chyba. Po odstranění chyby dioda 

automaticky zhasne. 
 
Příklad stálých poruch: nespojena nebo vadná zpětná vazba z motoru, nízké napájecí napětí, 

nespojený nebo vadný snímač teploty motoru, vnitřní chyba na zařízení a další. 
Příklady dočasných poruch: napájecí stejnosměrné napětí 24 V není v tolerovaném rozsahu, 

vnitřní ovládací napětí stejnosměrného napětí překračuje povolený rozsah, přehřátí vnitřních obvodů 
servozesilovače, přehřátí motoru, nefunkční komunikace CAN nebo Powerlink (špatný kabel, špatně 
nastavené adresy na komunikačních kartách) a další. 

 
Rozmístění a význam konektorů 
Na následujícím obrázku (Obr. 2.14) je vyobrazeno rozmístění konektorů, slotů pro připojení 

modulů servozesilovače a schématické připojení k sítí a připojení motoru. Jejich význam je vypsán 
v Tab. 2.3. 
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Obr. 2.14: Schématické zapojení servozesilovače ACOPOS 1022 
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Tab. 2.3: Popis konektorů 

konektor význam 

X1 Konektor pro koncové spínače/tlačítka a napájení řídicí jednotky 

X2 Konektor vlastního zdroje +24 V 

X3 Napájecí konektor 380 V servozesilovače 

X4a Konektor pro možnost externího napájení +24 V brzdy motoru 

X4b Konektor pro snímač teploty a el. brzdu motoru 

X5 Konektor pro napájení motoru 

slot význam 

1-4 Volné sloty pro rozšiřující moduly (komunikační, řídicí, digitální I/O atd.) 

 

2.2. Komunikace 

Jednotlivé úrovně komunikace a připojení zařízení k nim jsou znázorněny na následujícím 
obrázku (Obr. 2.15). 

 
Obr. 2.15: Schéma komunikace
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3. Bernecker&Rainer 

Rakouská firma Bernecker&Rainer [4] je celosvětově známá produkci automatizační techniky 
vysoké úrovně. Společnost byla založena roku 1979 Erwinem Berneckerem a Josefem Rainerem a 
postupně se propracovala ve svém oboru na post největší soukromě vlastněné společnosti na světě. 
Produkce a vývoj firmy pokrývá kompletně celé spektrum oblasti automatizace. Zahrnuje 
programovatelné řídicí systémy, průmyslová PC, ovládací panely, digitální servopohony, ale i 
softwarové prostředky pro vývoj aplikací. 

 

 
Obr. 3.1: Produkty společnosti Bernecker&Rainer 

3.1. Řídicí systém B&R 2000 

Základem koncepce B&R 2000 je snaha nabídnout komplexní nástroj pro řešení různorodých 
automatizačních úloh s použitím co nejjednodušších prostředků. Systém jednotný z pohledu vývojáře 
aplikací a zároveň mnohostranný v použití, snadno rozšířitelný a přizpůsobitelný vzniklým nárokům. 

 
Obr. 3.2: Řídící systémy B&R 2000 
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popř. i v kombinaci více funkcí. Vlivem modulární stavby a rozdělení na systémovou a sběrnicovou 
část je možné vytvářet celky o různém výkonu a s různým počtem slotů pro zásuvné karty. Modularita 
je k dispozici i na úrovni paměťových médií. 

3.7. B&R Automation Software 

Nedílnou součástí nabídky řídicí techniky je i kvalitní programové vybavení, které má 
podstatný vliv na výsledné vlastnosti celého projektu. B&R AutomationSoftware, jako ucelený 
programový balík, poskytuje nástroje, které umožňují řešit i ty nejnáročnější aplikace. Jeho součástmi 
jsou programovací prostředí B&R Automation Studio, nástroj pro komfortní sběr dat B&R 
Automation Net, operační systém B&R Automation Runtime, stejně jako veškerá dokumentace k 
produktům B&R. 

3.7.1. B&R Automation Studio 

Programování řídicích aplikací, tvorba vizualizací, parametrování servopohonů, kompletní 
dokumentace k dodávanému hardwaru, místní i dálková diagnostika, rozsáhlé ladicí funkce, tvorba 
vlastních knihoven s uživatelskými funkcemi – to je jen část možností, které poskytuje uživatelům 
programovací prostředí B&R Automation Studio. Stejně jako při výběru hardwaru, tak i při tvorbě 
softwaru se uplatňuje projektově orientovaný pohled na celou problematiku. V jednom projektu 
Automation Studia se programuje řídicí aplikace i vizualizace, popř. i parametrizace servopohonů jako 
jednoho logického celku, a tedy bez přídavných problémů, které s sebou nese údržba více 
souvisejících projektů, správa výměny dat atd. Jednoznačným přínosem tohoto přístupu je větší 
přehlednost celé aplikace, její snadná přenositelnost a v neposlední řadě i možnost soustředit se pouze 
na podstatu řešeného problému. To vše vede k úspoře času, maximální efektivitě celého procesu 
návrhu i realizace a ve svém důsledku k technicky elegantním a cenově přístupným řešením. 

 
Všechny dostupné řídicí systémy (Automation Targets), v nichž běží operační systém 

(Automation Runtime), jsou propojeny automatizační sítí (Automation Net). Celá tato sestava je 
součástí prostředí Automation Studio. Programování ve vývojovém prostředí Automation Studio 
odpovídá standardu IEC 61131–3. Programování lze provádět ve všech standardních jazycích: 
kontaktní schémata (LAD), jazyk mnemokódů (IL), strukturovaný text (ST) a sekvenční strukturované 
diagramy (SFC). Prostředí dále nabízí možnost použít jazyky Automation Basic (AB) nebo ANSI–C. 

3.7.2. B&R Automation Net 

S pohodlným programováním úzce souvisí i propracovaná koncepce komunikací, tzv. B&R 
Automation Net. Ta představuje jednotnou komunikační platformu pro systémy B&R, nezávislou na 
použitém komunikačním médiu (sériová linka, CAN, Ethernet, Profibus, ale i komunikace s RAM v 
PC, přeneseně komunikace přes internet a dial-up spojení prostřednictvím modemů), nezávislou na 
použitém operačním systému (konvenční PLC, softPLC, servopohony Acopos) i na použitém 
komunikačním protokolu B&R. Důležitá je skutečnost, že chod platformy Automation Net 
zabezpečuje operační systém jednotlivých cílových systémů nezávisle na aplikaci, takže 
programátorská práce se omezuje jen na správné nakonfigurování sítě. Protože služby Automation Net 
může kromě aplikací využívat i Automation Studio, je bez problémů možné cílové systémy 
programovat pomocí směrování přes více procesorů a více fyzikálně rozdílných segmentů sítě (včetně 
modemového propojení). 
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3.7.3. B&R Automation Runtime 

Důležitou předností všech řídicích systémů B&R je operační systém reálného času 
(Automation Runtime) s přesně definovatelným časovým chováním, který zajišťuje naprosto shodné 
vlastnosti všech aplikací spouštěných na různých hardwarových platformách – tedy řídicích systémech 
B&R 2000, řídicích systémech s integrovaným ovládacím panelem B&R Power Panel, operátorských 
panelech B&R Panelware, ale i průmyslových PC B&R Provit, která se díky tomuto operačnímu 
systému stávají plnohodnotnou alternativou k tradičním PLC. 
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4. Využití nástroje Automation Studio Target for Simulink 

4.1. Základní princip 

Simulační model vytvořený v Simulinku je automaticky přeložen pomocí nástrojů Real-Time 
Workshop a Real-Time Workshop Embedded Coder do jazyka optimálního pro cílový B&R systém. 
Tak je zaručen maximální výkon generovaného kódu a jeho kvalita srovnatelná s ručně psaným kódem 
na profesionální úrovni. 

 

 
Obr. 4.1: Princip při použití Automation Studio Target for Simulink 

4.2. Automation Studio Target for Simulink 

Matlab a Simulink jsou jak vhodné nástroje pro modelování a simulaci dynamického chování 
fyzykálních systémů, tak i představují vhodné prostředí pro návrh regulace systémů. Klíčovým 
problémem při efektivním převodu vytvořeného řešení do reálného systému je vytvoření zdrojových 
programů a jejich kompilace pro cílovou platformu. Základním nástrojem pro generování zdrojových 
kódů v prostředí Matlab/Simulink je Real-Time Workshop. Pomocí tohoto obecného nástroje ale není 
možné dosáhnout maximálního výkonu generovaných kódů pro konkrétní cílový systém. Proto 
společnost B&R vyvinula rozšiřující nástroj B&R Automation Studio Target for Simulink [8], který 
umožňuje přenos řešení z prostředí Matlab/Simulink do prostředí Automation Studio, které je 
jednotným vývojovým prostředím pro programování všech automatizačních prostředků firmy B&R. 

4.2.1. Požadované softwarové vybavení 

Pro použití automaticky vygenerovaného kódu s B&R Automation Studio Target for Simulink 
jsou požadovány následující softwarové komponenty: 

 

• Automation Studio 3 (verze 3.0.71 a vyšší) 

• The MathWorks Relaese 2007b a vyšší 
o MATLAB (verze 7.5 a vyšší) 
o Simulink (verze 7.0 a vyšší) 
o Real-Time Workshop (verze 7.0 a vyšší) 
o Real-Time Workshop Embedded Coder (verze 5.0 a vyšší) 

Navíc při použití objektů Stateflow jsou pro generování kódu požadovány také: 
 

• Stateflow (verze 7.0 a vyšší) 
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• Stateflow Coder (verze 7.0 a vyšší) 

4.2.2. Real-Time Workshop 

Generování C kódu ze Simulinkových modelů a jazyka Embedded MATLAB 
 
Real-Time Workshop [9] nabízí rychlý a efektivní překlad modelů navržených v Simulinku a 

algoritmů v jazyce Embedded MATLAB do zdrojového textu v jazyce C. Zdrojový text je univerzální 
a nezávislý na cílovém technickém vybavení. To činí z Real Time Workshopu mocný nástroj pro 
napojení výpočetního prostředí MATLAB na veličiny reálného světa s využitím prostředků pro 
simulace v reálném čase. K přednostem generovaných zdrojových textů patří bohaté komentáře a 
optimalizace z hlediska rychlosti. S Real Time Workshopem je rovněž dodáváno množství knihoven a 
vhodně volených příkladů implementací na různé typy technického vybavení. 

4.2.3. Real-Time Workshop Embedded Coder 

Efektivnější generování C a C++ kódu pro vestavěné systémy a aplikace zpracování signálu. 
 
Real-Time Workshop Embedded Coder [9] rozšiřuje možnosti nástroje Real-Time Workshop. 

Byl vyvinut za účelem generování optimalizovaného C kódu pro vestavné systémy, kde jsou na 
efektivitu a čitelnost vygenerovaného kódu kladeny vysoké požadavky. 

4.2.4. Stateflow 

Stateflow [9] je simulační nástroj sloužící k navrhování takových systémů, kde se vedle 
spojitých procesů vyskytují také událostmi řízené procesy. Je tak možné do spojitých nelineárních 
modelů navržených v programu Simulink začlenit událostmi řízenou logiku. Využívá se přitom 
například teorie konečných automatů, stavové popisy a jiné. S pomocí Stateflow Coder pak je možné 
vytvořit aplikaci v jazyce C. Pomocí Stateflow jsou navrhovány například ABS, bezpilotní lety, 
součásti počítačů nebo radarová a naváděcí zařízení. 

4.2.5. Kroky potřebné k úspěšnému použití vygenerovaného kódu na cílovém 
systému 

• nainstalovat potřebné komponenty a registrovat je v softwaru 

• vytvořit schéma v Simulinku 
bloky ze standardních knihoven Simulinku (některé nelze použít), uživatelem vytvořené 

bloky (naprogramovány jako S-funkce v jazyce C), funkční bloky z B&R Automation 

Studia Toolboxu (Config, Output, Input, Parameter) 

• vygenerovat zdrojové kódy 

• použít vygenerovaný kód ve vývojovém prostředí pro programovatelné automaty 

• spojení reálného systému s globálními proměnnými v aplikaci 
(Input, Output B&R funkční bloky, globální proměnné v Automation Studiu) 

• přeložení a spuštění aplikace v programovatelném automatu 

4.2.6. Instalace 

Komponenty potřebné pro použití B&R Automation Studio Target for Simulink lze 
nainstalovat pomocí instalačního scriptu „instal.p“. Ten provede instalaci všech prvků do adresáře na 
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pevném disku a jejich registraci v MATLABU. Průběh instalace je vidět na následujících obrázcích 
(Obr. 4.2, Obr. 4.3). 

 

 

 
Obr. 4.2: Průběh instalace nástroje AS Target for Simulink 
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Obr. 4.3: Instalace nástroje AS Target for Simulink 

4.2.7. B&R Automation Studio Toolbox 

Po instalaci bude v nabídce knihoven k dispozici položka B&R Automation Studio Toolbox, 
která obsahuje následující funkční bloky (Obr. 4.4): 

 

• B&R Config block 

• B&R Extended Input block 

• B&R Extended Output block 

• B&R Input block 

• B&R Output block 

• B&R Parameter block 
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Obr. 4.4: B&R Automation Studio Toolbox 

 
B&R Config 
Používá se pro přepínání mezi dvěma režimy provozu (Simulation, Code Generation). 

Vložením tohoto bloku a volbou režimu (Obr. 4.5) se automaticky provede nastavení většiny 
parametrů simulace. Do modelu může být vložena pouze jedna instance tohoto funkčního bloku. 

 

 
Obr. 4.5: Blok Config 

 
B&R Input, B&R Output 
Bloky sloužící jako rozhraní mezi automaticky vygenerovaným taskem a ostatními částmi 

aplikace v programovatelném automatu (Obr. 4.6). 
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Obr. 4.6: Blok Input 

 
V blocích se nastavuje několik parametrů. Pro každý použitý blok musí být vytvořena 

příslušná proměnná i v cílovém systému. Proměnné definované jako lokální jsou vytvořeny 
automaticky, globální proměnné je nutné deklarovat manuálně v Automation Studiu. Datové typy 
takto deklarovaných proměnných musí odpovídat datovým typům v Simulinku. Následující tabulka 
(Tab. 4.1) ukazuje korespondující názvy datových typů v obou nástrojích. 

 
Tab. 4.1: Názvy datových typů 

Automation Studio Simulink rozsah proměnné 

BOOL boolean FALSE, TRUE 

DINT int32 -2.147.483.648…2.147.483.647 

INT int16 -32768…32767 

LREAL (defaulně) double -1.7E+308…1.7E+308 

REAL single -3.4E+38…3.4E+3 

SINT int8 -128…127 

UDINT uint32 0…4.294.967.295 

UINT uint16 0…65535 

USINT uint8 0…255 

 
B&R Parameter 
Bloky tohoto typu (Obr. 4.7) slouží k vytváření interních parametrů jednotlivých bloků 

přístupných během provozu na cílovém systému. 
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Obr. 4.7: Blok Parameter 
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5. Řízení pohonu servozesilovačem ACOPOS 

5.1. Způsoby řízení 

Použitý servozesilovač firmy B&R, z pohledu softwarového řešení, podporuje několik 
možností způsobu řízení [10]. 

 

• řízení pomocí speciálních řídicích příkazů tzv. akcí (nc-action) 

• řízení vačkovými automaty (CAM profile automat) 

• řízení pomocí funkčních bloků mezinárodního standardu polohového řízení „PLCopen 
Motion Control“ 

 
Všechny tyto možnosti jsou součástí polohovacího softwaru typu ACP10. Vlastní řízená osa 

(servozesilovač) zde vystupuje jako datová struktura, jejíž jednotlivé položky přesně popisují 
vlastnosti osy – od vstupních a výstupních signálů, přes nastavení vnitřních regulátorů až po okamžité 
hodnoty veškerých známých veličin (požadované i skutečné okamžité proudy, rychlosti, zrychlení, 
polohy, odchylky, teploty atd.). 

5.1.1. Řízení pomocí akcí (nc-actions) 

Samotný proces polohového řízení pomocí akcí se vykonává v aplikační úloze v nadřazeném 
řídicím systému (PLC). Řídicí úloha je použita k ovládání objektů (reálná a virtuální osa atd.) 
použitím datových struktur a akcí. Tyto akce jsou poskytované manažerem. Manažer řídicího systému 
komunikuje přes automatizační síť s operačním systémem servozesilovače. Manažer má na starost 
posílání řídicích příkazů (akcí) z aplikační úlohy v PLC do servozesilovače, dále výměnu 
parametrizačních dat (parametry regulátoru, motoru, enkoderu, …), procesních dat (teplota, proud, 
výkon, rychlost, …) a nakonec získávání informací o stavu servozesilovače (varování a poruchy). 
Akce se používají k inicializaci servozesilovače, nastavení parametrů regulátoru, jeho zapínání, 
nastavení mezních hodnot, ovládání motorů pomocí základních pohybů atd. Operační systém 
servozesilovače má pak na starost dosažení odpovídajících hodnot pohybů na základě získaných 
parametrů z řídicí jednotky, vyhodnocení aktuálních hodnot z enkoderu (celkový proud, teplota, 
aktuální poloha a rychlost, …) a nakonec ovládání řídicí logiky pro splnění požadovaných úkolů. 

5.1.2. Řízení vačkovými automaty (CAM profile automat) 

Vačkový profilový automat je sekvenční automat s parametrovatelným nastavením, které 
umožní elektronicky propojit několik mechanických os. Vzájemné závislosti mezi osami se definují 
pomocí vhodně volených polynomů (neboli profilů). Ty mohou být statické, nebo se mohou počítat až 
za běhu stroje. Lze tak např. realizovat tyto technologické funkce: elektronická převodovka, 
elektronická kompenzační převodovka, letmý střih, definovaný vačkový profil a další. 

5.1.3. Řízení pomocí funkčních bloků knihovny PLCopen 

Standard PLCopen Motion Control Library [11], vycházející z normy pro programování 
řídicích systémů IEC 61131-3, nabízí jednotný přístup k funkcím zajišťujícím řízení pohybu nezávisle 
na použité platformě. Tím snižuje náklady na projektování i školení. Současně integruje do jednoho 
společného prostředí klasické funkce programovatelných automatů s funkcemi pro řízení pohybu. 
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Specifikace standardu, obsahuje také požadavky na certifikaci produktů, které jí odpovídají. Standard 
PLCopen Motion Control Library je publikován a je volně přístupný. 

 
Mezi jazyky definovanými standardem IEC 61131-3 (kontaktní schémata - LAD, 

strukturovaný text - ST, Automation Basic – AB nebo ANSI-C.) využívá princip knihovny objektů 
jazyk funkčních bloků (Function Blocks – FB). Tím, že poskytuje skrytá a zapouzdřená data 
použitelná v nejrůznějších architekturách řízení, umožňuje vytvářet aplikační programy téměř 
nezávislé na hardwaru, a tudíž opakovaně použitelné na různých výpočetních základnách. 

 
Úplná specifikace standardu PLCopen Motion Control Library obsahuje především vlastní 

knihovnu funkčních bloků pro řízení jedné osy a koordinované řízení několika os, stavový diagram 
řízené osy a příklady použití funkčních bloků při programování. Jednotlivé funkční bloky jsou 
rozděleny do oblastí administrativních funkcí, jednoosých a víceosých pohybů a speciálních 
technologických funkcí. PLCopen také umožňuje využití funkcí knihovny „Smart Process 
Technology“. 

5.2. Stavy servozesilovače 

Provoz řídicí jednotky ACOPOS je doprovázen průchodem několika definovanými stavy 
(Obr. 5.1). Tyto stavy zajišťují jednoduchý přehled o aktuálním průběhu prováděného pohybu a 
poskytují možnost zpracování chybových situací [10]. 

 
Definované stavy a jejich význam je následující: 
 

• „Disabled“ – jednotka je vypnuta 

• „Standstill“ – aktuálně není prováděn pohyb, jednotka je připravena přijmout příkaz 

• „Homing“ – probíhá nalezení referenční pozice 

• „Errorstop“ – jednotka je v klidu po vzniklé chybě 

• „Stopping“ – jednotka je zastavena 

• „Discrete Motion“ – jednotka provádí pohyb s definovanou cílovou pozicí 

• „Continuous Motion“ – jednotka provádí pohyb bez definované cílové pozice 

• „Synchronized Motion“ – jednotka je propojena s další řídicí jednotkou 
 
Přechody mezi těmito stavy jsou prováděny specifickými příkazy a jejich možnosti je nutné 

mít na paměti při tvorbě řídicí aplikace. Následující diagram znázorňuje vzájemné propojení všech 
stavů. 
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Obr. 5.1: Stavový diagram servozesilovače ACOPOS 

5.3. Struktura programu 

Funkční bloky knihovny PLCopen byly vytvořeny tak, aby bylo možné jednoduše vytvářet 
jasné a organizované řídicí sekvence. Každý blok umožňuje cílené provádění na základě aktuálního 
stavu dané technologie. To je umožněno přes zpětnou vazbu, kterou poskytují odpovídající výstupní 
parametry každého bloku. Díky tomu je možné přecházet mezi jednotlivými kroky programu na 
základě podmínek typu: Provedla se předchozí funkce úspěšně? Pokud ne, k jaké chybě došlo? 
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V jakém stavu se proces nachází? Apod. Proto je pro použití nejvhodnější řídicí sekvencí struktura 
stavového automatu. Taková zjednodušená struktura je znázorněna na následujícím obrázku (Obr. 
5.2). 

 
 

 
Obr. 5.2: Struktura programu 

 

5.4. Regulační smyčky 

Jádrem servozesilovače ACOPOS je kaskádový koncept víceúrovňové regulace. Celá 
struktura je tvořena generátorem žádané hodnoty, pozičním, rychlostním a proudovým regulátorem 
(Obr. 5.3). Výsledná řídicí veličina vyšších úrovní je referenční proměnnou pro nižší úroveň regulace. 
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Obr. 5.3: Víceúrovňový koncept regulace 

 
Servozesilovač obsahuje řídicí, měřicí ale i vyhodnocovací prvky. Jednotlivé regulační obvody 

polohy, rychlosti i proudu jsou kombinovány použitím oddělených regulačních smyček. To umožňuje 
snadnější definici jednotlivých parametrů. 

 
Kvalita řízení je zajištěna použitím krátkého času cyklu pro jednotlivé regulační smyčky 

(proudové, rychlostní a polohové). Zapojení regulační řídicí smyčky je na Obr 5.4. 
 

 

 
Obr. 5.4: Regulační řídicí smyčka servozesilovače 

 
Polohový PI nebo prediktivní regulátor s kladnou zpětnou vazbou přemění požadovanou 

hodnotu polohy na odpovídající rychlost. Rychlostní PI regulátor konvertuje žádanou hodnotu z 
polohového regulátoru na odpovídající proud. Proudové regulátory slouží k vektorovému řízení 
motoru (regulace otáček se provádí změnou momentu). Regulovány jsou momentotvorná a tokotvorná 
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složka proudu. Regulátor momentotvorné složky reguluje proud pro změnu momentu. Naproti tomu 
regulátor tokotvorné složky je signálovým procesorem počítán na maximální využití magnetického 
obvodu elektrického stroje. 
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6. Identifikace systému, realizace modelu 

Aby bylo možné sestavit model inverzního kyvadla, je nutné vytvořit jeho matematické 
vyjádření. Na to je možné použít několik metod. Já jsem pro identifikaci systému zvolil metodu 
Lagrangeovych rovnic druhého druhu. Lagrangeovy rovnice jsou zobecněním Newtonových 
pohybových rovnic, neboť umožňují formulovat pohybové rovnice i v oblastech, v nichž Newtonovy 
pohybové rovnice nemají smysl. Tato metoda umožňuje vytvoření pohybových rovnic soustavy 
hmotných bodů (těles) zavedením tzv. zobecněných souřadnic. Dalším často používaným způsobem je 
použití samotných Newtonových pohybových zákonů. 

 

6.1. Lagrangeovy rovnice 

Odvození Lagrangeových rovnic druhého druhu vychází z principu virtuálních prací [12], 
podle kterého je soustava v rovnováze, je-li virtuální práce δω všech působících sil v systému nulová. 

 
 0 (6.1) 

 

 - zobecnělá síla působící ve směru i-té souřadnice 

 - i-tá zobecnělá souřadnice 

 
Síly působící v soustavě můžeme rozdělit na konzervativní a nekonzervativní. Konzervativní 

síly zachovávají energetickou bilanci systému, součet kinetické a potenciální energie se účinkem 
konzervativních sil nezmění. Naopak pusobením nekonzervativních sil se energetická bilance systému 
mění. Tyto síly jsou představovány například tlumícími silami závislými na rychlosti. 

 
Základní tvar Lagrangeovych rovnic je 
 

   1, 2, … , . (6.2) 

 
Lagrangeova funkce L, označována též jako kinetický potenciál, je definována 
 

 K P  (6.3) 

 
K - kinetická energie celé soustavy 
P - potenciální energie celé soustavy 
 
Vlastní pohybové rovnice pro zavedené zobecnělé souřadnice lze tak sestavit pouze pomocí 

skalárních veličin (kinetická a potenciální energie). 
 
Obecný postup při aplikaci Lagrangeových rovnic druhého druhu je následující: 
 

1. Definujeme nezávislé zobecnělé souřadnice , , … ,  . 
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2. Určíme kynetickou energii K jako funkci rychlostí zobecnělých souřadnic , , … ,  a zobecnělých souřadnic , , … , . 

3. Stanovýme potenciální energii P jako funkci zobecnělých souřadnic , , … , . 

Tato funkce bude charakterizovat vliv všech konzervativních sil. 
4. Stanovíme Lagrangeovu funkci podle rovnice ... 

5. Určíme zobecnělé nekonzervativní síly , , … , . 

6. Provedeme odvození pohybových rovnic podle vztahu ... 
 

6.2. Identifikace modelu 

Znázornění systému inverzního kyvadla a jeho základních veličin znázorňuje následující 
obrázek (Obr. 6.1). 

 

m 
J 
l 

M 
F 
α 
x 
g 

hmota kyvadla 
moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení 
vzdálenost mezi těžištěm a osou otáčení 
hmota vozíku 
urychlovací síla 
úhel kyvadla 
poloha vozíku 
gravitační zrychlení 

Obr. 6.1: Systém inverzního kyvadla 

 
Po zavedení parametrů soustavy je možné přejít k samotnému vyjádření pohybových rovnic. 

Celková kynetická energie soustavy je dána vztahem: 
 
 12 Mx 12 mx 12 J mlxα cos α  (6.4) 

 
Rovnice pro první zobecnělou souřadnici, což je x, jsou: 
 

 Mx mx mlxα cos α (6.5) 

 
 0 (6.6) 

 
  (6.7) 
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(Pozn.: Třecí síla je zanedbána.) 
 

 M m x ml cos α mlα sin α (6.8) 

 
První výsledná pohybová rovnice: 
 

 M m x ml cos α mlα sin α F b x (6.9) 

 b  – koeficient viskózního tření vozíku 

 
Rovnice pro druhou zobecnělou souřadnici, kterou je úhel α je: 
 

 mlxα sin  (6.10) 

 
 sin  (6.11) 

 
 J mlx cos mlx sin α (6.12) 

 
Druhá výsledná pohybová rovnice: 
 

 J mlx cos mgl sin α b  (6.13) 

 b  – koeficient viskózního tření vozíku 

 

6.3. Realizace modelu 

Po provedení identifikace systému je dalším krokem realizace odpovídajícího modelu. K 
tomuto účelu jsem využil Matlab Simulink. Před tvorbou modelu jsem nejdřív výsledné pohybové 
rovnice inverzního kyvadla upravil do následujících tvarů: 

 
 x 1M m F b x ml cos α mlα sin α  (6.14) 

 
 1J mgl sin α b mlx cos  (6.15) 

 
Tyto tvary jsou již vhodné pro vyjádření pomocí vhodných funkčních bloků Simulinku. 

Výsledkem je schéma na následujícím obrázku (Obr. 6.2). 
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Obr. 6.2: Model systému inverzního kyvadla 

 
Model obsahuje několik proměnných (hmotnost kyvadla, moment setrvačnosti kyvadla 

vzhledem k ose otáčení, koeficienty viskózního tření apod.), které reprezentují fyzikální parametry 
systému. Pro jednoduchou a přehlednou práci s těmito proměnnými jsem vytvořil soubor m-file, který 
jednotlivé proměnné inicializuje a naplní je zadanými hodnotami. 

  
V této chvíli je jež možné s vytvořeným modelem pracovat a sledovat jeho odezvy. Po zadání 

počáteční hodnoty výchylky kyvadla můžu na základě průběhu odezvy usuzovat, jestli chování 
vytvořeného modelu odpovídá reálnému systému. 

 
Také je vhodné ověřit, jestli získané odezvy korespondují s konkrétním modelem. Tuto 

kontrolu jsem provedl srovnáním period kmitu kyvadla získané výpočtem podle obecného vzorce, 
odečtením z průběhu odezvy vytvořeného modelu a z odezvy získané z reálného modelu. Pro poslední 
případ jsem na PLC vytvořil program, který cyklicky získával informace o úhlu kyvadla a zapisoval je 
do souboru. 
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Teoretický výpočet 
 
Vzorec pro výpočet periody kmitu kyvadla: 
 

 2   (6.16) 

 
kde  
m – hmotnost kyvadla 

 - vzdálenost těžiště tyče kyvadla od osy otáčení 

J – moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení  
 

 13  ·  (6.17) 

 
kde 

 – délka ramene kyvadla 

 
T = 1.3283s 
 
Průběh z modelu (neuvažováno viskózní tření na kyvadle) 
 

 
Obr.6.3: Perioda kmitu – Simulink model 
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Průběh z reálného modelu 
 

 
Obr.6.4: Perioda kmitu- reálný model 

 
Doby kmitu získané výpočtem a odečtené z grafů se liší jen nepatrně. Toto srovnání poskytuje 

informaci o zdařilosti vytvořeného simulačního modelu. 
 
Dalšim krokem bylo zahrnutí viskózního tření do modelu tak, aby se odezva co nejvíce blížila 

průběhu z reálného modelu. Experimentálně získaná hodnota byla 0,017. Odezva modelu se získanou 
hodnotou koeficientu viskózního tření a počátečním vychýlením kyvadla o 8° ze svislé stabilní polohy 
je na následujícím obrázku. 

 

 
Obr.6.5: Odezva modelu 

 
Získané výsledky odpovídají teoretickým předpokladům a provedl jsem úpravu modelu pro co 

nejpřesnější aproximaci reálného systému.  
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7. Řešení 

7.1. Vyšvihnutí 

Prvním problémem k řešení je vyšvihnutí ramene kyvadla z dolní rovnovážné polohy do horní 
nestabilní. 

 
Vyjdeme z rovnice popisující závislost úhlového zrychlení ramene kyvadla na pohybu vozíku. 
 

 2 sin 32 cos  (7.1) 

 
Z tohoto vztahu je patrné, že pohyb kyvadla závisí pouze na zrychlení vozíku. Znaménko 

mínus před tímto členem znamená, že pohybující se vozík uděluje kyvadlu zrychlení v opačném 

směru. Poslední člen ve zmíněném vztahu má největší váhu pro 0°, kdy je funkce kosinus rovna 

jedné. Pro tuto výchylku je nulový člen sin . Člen 2  je nulový, pokud se kyvadlo 

nepohybuje, nebo maximální respektive minimální právě při nulové výchylce úhlu. Z toho plyne, že 
nejefektivnějším předáváním energie kyvadlu bude působení silou na vozík vždy v okamžiku, kdy 
rameno prochazí dolní polohou. 

 
Ve chvíli, kdy se rameno dostane do blízkosti horní polohy, se může přepnout do stavu 

regulace kyvadla v horní nestabilní poloze. Při tom je žádoucí, aby kinetická energie ramene byla co 
nejmenší. Toho lze dosáhnout použitím regulátoru nebo experimentálně, volbou různých hodnot 
zrychlení, rozsahu dráhy vozíku a ostatních parametrů pohybu. 

 
Pro výšvih ramene kyvadla jsem vytvořil dva algoritmy. Jejich zjednodušené vývojové 

diagramy jsou na následujících obrázcích (Obr. 7.1, Obr. 7.2). 
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Obr. 7.1: Diagram výšvih 1 
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Obr. 7.2: Diagram výšvih 2 

 

7.2. Stabilizace 

7.2.1. Fuzzy regulace 

Prvotním nápadem pro regulaci kyvadla v nestabilní poloze bylo použití fuzzy řízení. 

Fuzzy logika 

Fuzzy [5, 6, 7] logika je podobor matematiky odvozený od teorie fuzzy množin, ve kterém se 
logické výroky ohodnocují stupněm příslušnosti (indexem vágnosti), jehož hodnoty jsou v intervalu od 
0 do 1. Liší se tak od klasické výrokové a predikátové logiky, v nichž se výroky ohodnocují buď jako 
pravdivé nebo nepravdivé. Fuzzy logika je mnohem vhodnější pro řadu reálných rozhodovacích úloh. 
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Fuzzy systémy 

Pod pojmem fuzzy systém se rozumí takový systém, jehož vstupní a výstupní proměnné 
mohou nabývat hodnot (stavů), které nejsou definovány ostrými čísly, ale jsou definovány jazykovým 
popisem. Slova, která tvoří prvky v takových popisech jsou nositeli pojmové neurčitosti (vágnosti). 
Vhodným prostředkem pro formalizaci této pojmové neurčitosti jsou fuzzy množiny. Jedná se tedy o 
jazykové (lingvistické) proměnné, které jsou definovány na množině zvané univerzum. Velmi často 
bývá touto množinou interval reálných čísel, kde každému prvku univerza náleží stupeň příslušnosti 
do jedné nebo více fuzzy množin. Rozkladem univerza dostaneme funkci příslušnosti, která může 
nabývat různých tvarů. Často jsou z důvodu jednoduchosti výpočtů voleny tvary funkcí sestavené 
z lomených přímek.  

 
Důležitou částí fuzzy systému je inferenční mechanizmus, který na základě vyhodnocení 

všech fuzzy pravidel nalezne výsledek přibližného úsudku pro aktuální stav. Jinými slovy jedná se o 
postup, který na základě vstupní fuzzy množiny (resp. ostré hodnoty) stanoví výstupní fuzzy množinu 
při zvoleném způsobu interpretace implikace v pravidlech. 

 
Protože ve většině technických aplikacích pracujeme se vstupními proměnnými ve formě 

ostrých hodnot (reálných čísel) a také výstupní proměnné systému jsou požadovány ve stejném tvaru, 
je nutné, ve fuzzy systémech provádět procesy fuzzyfikace a defuzzifikace. Struktura takového 
systému je na následujícím Obr. 7.3. 

 

 
Obr. 7.3: Blokové schéma fuzzy systému 

 
Blok fuzzifikace provádí převod vstupních dat na použitelné fuzzy množiny (přiřazení 

jazykových proměnných vstupním hodnotám), blok na konci řetězce pak opačný převod z fuzzy 
množin na výstupní proměnné systému v podobě ostrých hodnot. 

Fuzzy řízení 

Teorie fuzzy logiky je oborem inteligentních systémů (soft computing), který se vyvinul do 
stádia, kdy může být rutinně využíván i na úrovni standardních automatizačních prostředků, např. 
programovatelných automatů. 
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Myšlenka fuzzy řízení vychází z principu využití jazykového popisu procesu řízení a 
vyvozovacího kompozičního pravidla, které jsou základem teorie fuzzy regulace (FLC – Fuzzy Logic 
Control). 

 
Potřeba použití FLC se zdůvodňuje tím, že složité reálné procesy jsou velmi obtížně řiditelné 

klasickými automaty, neboť se vyznačují nelinearitou, časově proměnným chováním a někdy trpí 
nedostatkem kvalitních informací o svých stavech. V mnohých případech je potvrzeno, že zkušený 
operátor je schopen řídit takový složitý proces úspěšněji než automatický regulátor. 

 
Pro regulaci v uzavřené smyčce pomocí expertních systémů jsou tak známy dva přístupy. 
 
1. Přístup fuzzy - pravidlový (FLC - Fuzzy Logic Control), který je pokusem modelovat 

manuální řídící funkci zkušeného operátora procesu. Řídící model je vyjádřen slovními 
(lingvistickými) řídícími pravidly, která popisují, jak vybírat řídící signál (akční veličinu) 
v různých situacích. Tento přístup si klade za cíl reprezentovat empirické znalosti řízení 
procesu. Proto v případě tohoto přístupu není nutná identifikace a matematické vyjádření 
reálného systému. Schéma je na následujícím obrázku (Obr. 7.4). 

 

 
Obr. 7.4: Schéma FLC 

 
2. Přístup expertního (znalostního) řízení, který pomocí expertních systémů rozšiřuje 

možnosti klasických řídících algoritmů (PI, PID). Používá obecných znalostí (jazykových 
modelů) pro řízení k nastavení a adaptaci struktury i parametrů klasického regulátoru 
pomocí dohlížecích expertních systémů. Jeho schéma znázorňuje obrázek Obr. 7.5. 

 

 
Obr. 7.5: Schéma expertního řízení 
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Typy fuzzy regulátorů 
 
Inference systému FLC probíhají v jednotlivých krocích podobně jako v případě klasické 

diskrétní regulace. Proto je možno koncipovat jednotlivé typy fuzzy regulátorů stejně jako v technice 
klasické, tedy fuzzy regulátory obdobné typům P (regulátor proporcionální), PS (regulátor 
proporcionálně-sumační), PD (regulátor proporcionálně-derivační) a PSD (regulátor proporcionálně-
sumačně-derivační). 

 
Jednotlivé typy fuzzy regulátorů se od sebe liší závisle proměnnými, nezávisle proměnnými a 

strukturou pravidel. 
 
Fuzzy regulátor považujeme za regulátor nelineární, čtyř typů, s těmito strukturami: 
 
1. Fuzzy P regulátor 
 

IF (e is A) THEN (u is B) 

 
2. Fuzzy PD regulátor 
 

IF (e is A) and ( e is B) THEN (u is C) 

 
3. Fuzzy PS regulátor 
 

IF (e is A) and ( e is B) THEN ( u is C) 

 
4. Fuzzy PSD regulátor 
 

IF (e is A) and ( e is B) and ( 2e is C) THEN ( u is D) 

 
Kde A, B, C a D jsou příslušné jazykové hodnoty vstupní proměnné e (regulační odchylka) či 

výstupní proměnné u (akční veličina), reprezentované fuzzy množinami. Operátor  je symbolem 
změny (derivace). 

 
Výběr typu fuzzy regulátoru závisí, stejně jako v případě regulátoru klasického, na charakteru 

regulované soustavy a na požadavcích kvality regulace. Tak např. fuzzy PSD regulátor je používán pro 
procesy vysoce nelineární a nestabilní. 

Navržený regulátor 

Na základě obecných vlastností a použitelnosti fuzzy regulátorů jsem zvolil FLC 
s pravidlovým přístupem regulace. Vytvořil jsem fuzzy systém typu Mamdami. U tohoto typu je 
v konsekventu pravidel fuzzy výrok, neboli výstupní univerzum je pokryto souborem fuzzy množin. 
Pravidla mají obecně tvar: 

 
IF <fuzzy výrok> THEN <fuzzy výrok>. 
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Navržený fuzzy systém obsahuje čtyři vstupní lingvistické proměnné: 
 

• úhel (φ) 

• úhlová rychlost ( φ) 

• pozice vozíku (x) 

• rychlost vozíku ( x) 
 
Každá ze vstupních proměnných je složena z pěti funkcí příslušnosti, které charakterizují 

stupeň, s jakým daný prvek patří do příslušné množiny. Funkce příslušnosti vstupních proměnných 
zobrazuje následující obrázek (Obr. 7.6). 

 
 

 
Obr. 7.6: Funkce příslušností vstupních proměnných 

 
Výstupní proměnnou systému je síla aplikovaná na vozík. Funkce pro tvorbu konsekventu 

pravidel výstupní proměnné (7.2). 
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 1 5 5 , (7.2) 

 
kde a, b, c, d  <1,5>. 
 
Hodnoty a, b, c, d odpovídají členství hodnoty proměnné v dané funkci příslušnosti. 
 
Tomuto návrhu odpovídá 17 funkcí příslušnosti výstupní proměnné ve zvoleném rozsahu 

(Obr. 7.7). 

 
Obr. 7.7: Konsekvent pravdivostních funkcí 

 
Inferenční mechanismus vytvořeného fuzzy systému obsahuje 625 vyhodnocovacích pravidel. 

Jejich počet závisí na počtu vstupních proměnných a počtu jejich pravdivostních funkcí. V tomto 
případě 4 proměnné, každá s pěti pravdivostními funkcemi. 

 
Následující obrázek (Obr. 7.8) ukazuje blokové schéma vytvořeného fuzzy systému. 
 

 
Obr. 7.8: Fuzzy systém 
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Takto navržený by obstál pouze v teoretické rovině. Při simulaci řízení modelu inverzního 
kyvadla například v programu Matlab systém dosahoval uspokojivých odezev a charakteristik. 
Inferenční mechanismus s 625-ti vyhodnocovacími pravidly je však výpočetně velmi náročný a při 
omezení počtu pravidel systém již nevykazoval dobré odezvy. Výpočetní náročnost ještě podstatně 
zvýšilo vygenerování tasku z modelu v Simulinku pomocí nástroje Automation Studio Target for 
Simulink. Z těchto důvodů je toto řešení pro praktické nasazení v programovatelném automatu 
nepoužitelné. 

7.2.2. Klasická regulace 

Vzhledem k charakteru systému (všechny stavy systému jsou měřitelné) se pro regulaci nabízí 
možnost použití zpětnovazební stavové regulace. [14] 

Linearizace inverzního kyvadla a vnitřní popis 

Před použitím stavové zpětnovazební regulace je nutné vyjádřit systém pomocí vnitřního 
popisu. Protože odvozené pohybové rovnice obsahují nelineární závislosti, bude tento nelineární 
systém nahrazen vhodně zvoleným systémem lineárním. Mohou být poté použity metody pro návrh 
řízení z oblasti teorie lineárních systémů. 

 
Původní rovnice obsahovaly závislosti s třecími konstantami, ty jsou však nyní zanedbány.  
 
Nelineární rovnice jsou ve tvaru: 
 

 cos sin  (7.3) 

 
 cos sin 0 (7.4) 

 

Rovnice budou linearizovány okolo pracovního bodu 0 

 
  (7.5) 

 
 0 (7.6) 

 

Z první rovnice bylo vyjádřeno , dosazeno do druhé, z níž byla vyjádřena rovnice pro . 

 
 

 (7.7) 

 

Z druhé rovnice po vyjádření , dosazením do první a z té pak vyjádřené  je ve tvaru: 

 
 

 (7.8) 

 

Stavový vektor je volen , , , , kde x je poloha vozíku, α úhel vychýlení kyvadla, v je 

rychlost vozíku a ω úhlová rychlost kyvadla. 
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Aby byl tento linearizovaný systém použitý ve vhodném tvaru v Matlabu, je vyjádřen ve 
stavovém prostoru pomocí rovnic tohoto standardního tvaru: 

 
      (7.9) 

 
     (7.10) 

 
Získané matice A, B, C a D jsou: 
 

 0                 0            0                  0             1 00 10
0 0 00 0  (7.11) 

 
 00

 (7.12) 

 
 1 0 00 1 0     00  (7.13) 

 
 00  (7.14) 

 
Po dosazení konkrétních parametrů reálného modelu vypadají stavové matice následovně: 
 

 0                 0            0                  0             1 00 10 0.62350 23.7979 0 00 0  (7.15) 

 
 001.08752.483  (7.16) 

 
 1 0 00 1 0     00  (7.17) 

 
 00  (7.18) 

 
Po zadání příkazu [A,B,C,D] = linmod2('system'), kde 'system' je již dříve 

uvedený, sestavený nelineární model v Simulinku, jsou obdrženy rovněž matice ve stavové 
reprezentaci lineárního systému. Matice, získané tímto způsobem a výpočtem se nelišily. Tento postup 
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sloužil jako ověření analytického výpočtu. Úplné postupy obou způsobů jsou uvedeny v příloze I a 
příloze II. 

Stavové zpětnovazební řízení 

Póly uzavřené regulační smyčky mají hlavní vliv na charakteristiku časové odezvy stejně jako 
na dobu náběhu, dobu ustálení a překmit. Patřičným zesílením ve zpětné vazbě je s kořeny 
charakteristického polynomu možné pohybovat a umístit je na požadované místo ve stavovém 
prostoru tak, aby se původně nestabilní systém stabilizoval. Takto navrhovaný regulátor lze uplatnit 
pouze v lineárních systémech. Pro jeho realizaci musí být měřitelné všechny stavové proměnné a 
soustava musí být vychýlena z rovnovážného stavu. Takovýto způsob návrhu řeší např. 
Ackermannova formule (využívaná zejména v SISO systémech) nebo Pole Placement (metoda zadání 
pólů – vhodná pro MIMO systémy). S využitím funkce place v programu Matlab, lze po zadání 

vstupních parametrů (matice stavů A, matice vstupů B a vektor nových umístění pólů p) vypočítat 
vektor zesílení k jednotlivých stavových proměnných ve zpětné vazbě. Koeficienty takto navrženého 
stavového regulátoru nerespektují tvar poruchy ani místo jejího vstupu, tedy ani dynamické vlastnosti 
poruch.  

 
Vlastní návrh stavového regulátoru vychází z těchto předpokladů: 
 

1. Obvod je vychýlen z rovnovážného stavu x(0) ≠ 0. 
2. Všechny stavové veličiny jsou měřitelné. 
3. Stavový popis bude uvažován v normální formě řiditelnosti. 

 
Zavedením zpětné vazby od vektoru stavů se možnosti volby charakteristické rovnice rozšíří. 
 
Další možností návrhu stavového řízení je metoda LQR, která umožňuje definovat, zda jsou 

důležitější malé hodnoty zásahů regulátoru nebo rychlá reakce řízeného systému. Akční zásah 
regulátoru je počítán jako skalární součin vektoru zesílení regulátoru a stavového vektoru řízeného 
systému. Návrh řízení tedy spočívá v nalezení takových hodnot vektoru zesílení regulátoru, aby 
minimalizovaly kritérium optimality: 

 
 2  (7.19) 

 
x - vektor stavů systému 
u - vektor vstupů systému 
Q, N a R - volené matice koeficientů 
 
Čím větší je hodnota koeficientu, tím více je hodnota vstupu/stavu navrženým regulátorem 

minimalizována. Např. je-li zapotřebí dosáhnout co nejrychleji a zároveň co nejmenší hodnoty prvního 
stavu a na hodnotách ostatních stavů a vstupů nezáleží, je nutné nastavit hodnotu v prvním řádku a 
prvním sloupci matice na vysokou hodnotu a ostatní hodnoty koeficientů ponechat malé. Návrh 
koeficientů je nejobtížnější částí návrhu LQ regulátoru a ve většině případů je při jejich návrhu třeba 
postupovat metodou pokusu a omylu tak dlouho, dokud nejsou splněny požadavky na řízení. 
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Návrh regulátoru 
 
Řiditelnost systému je schopnost vstupů u ovlivňovat stavové proměnné x. Soustava je 

řiditelná, jestliže vstupy u mohou v konečném čase převést soustavu z jednoho stavu  do 

libovolného stavu x. Nutná a postačující podmínka řiditelnosti je, aby matice řiditelnosti soustavy n-
tého řádu  měla hodnost n. [13], [14]  

 
   …  (7.20) 

 
S využitím programu Matlab lze s výhodou pro matici řiditelnosti použít funkce ctrb, která 

vrací matici řiditelnosti. Funkce rank vrací hodnost matice. 

 
Systém je řiditelný i pozorovatelný protože hodnosti matice řiditelnosti i matice 

pozorovatelnosti vyšly rovny 4. Výpočet je součástí přílohy č. 3. 
 
Regulátor 
 
Myšlenka stavové zpětné vazby spočívá ve vytvoření signálu u závislého na stavu systému 

 a minimalizuje kritérium optimality. 

 
  (7.21) 

 
Kvadratický optimální regulátor řeší problém optimálního přechodu z aktuálního stavu do 

počátečního. Jeho použitím lze úlohu interpretovat jako optimální kompenzaci poruch, jejichž 
působením byl systém vychýlen z referenční hodnoty. Blokové schéma zpětnovazební stavové 
regulace je na následujícím obrázku (Obr 7.9). 

 

 
Obr. 7.9: Zpětnovazební stavová regulace 

 
 
Při návrhu regulátoru bylo opět využito funkcí programu Matlab. Funkce lqr(A,B,Q,R), 

kde matice A a B jsou známé, matice R a matice Q se volí. Hodnota R se na začátku návrhu 
doporučuje zvolit 1. Volby matic se experimentálně nastavují tak, aby splnily podmínky řízení daného 
modelu. Při aplikaci takto nalezeného vektoru zesílení k na reálný model je často potřeba jednotlivé 
koeficienty vektoru ještě doladit a vždy vzít v úvahu také omezení akčního zásahu podle možností 
modelu. 

 
Odezvy systému s navrženým regulátorem (Obr. 7.10, Obr. 7.11): 
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Obr. 7.10: Impulzní charakteristika – návrh LQR 

 

 
Obr. 7.11: Přechodová charakteristika – návrh LQR 
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Navržený regulátor jsem realizoval v Simulinku a simuloval odezvy na již dříve vytvořeném 
modelu. Pro zvýšení přehlednosti jsem bloky tvořící model inverzního kyvadla vložil do bloku 
subsystému (Subsystem2). Vektor zesílení zpětných vazeb jsem realizoval pomocí čtyř bloků zesílení, 
umístěných ve zpětných vazbách všech stavů systému. Výsledné schéma ukazuje následující obrázek 
(Obr. 7.12). 

 

 
Obr. 7.12: LQR v Matlabu 

 
Správnost vytvořeného modelu jsem si ověřil porovnáním přechodové charakteristiky (Obr. 

7.13) s průběhem z návrhu. Srovnané charakteristiky byly totožné. 
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Obr. 7.13: Přechodová charakteristika - Simulink 

 
Celý návrh regulátoru pomocí programu Matlab je uveden v příloze III. 
 
Dalším krokem bylo realizovat navržený regulátor ve stavu, v jakém by bylo možné jej 

aplikovat do PLC. V tomto okamžiku se dostává ke slovu nástroj Automation Studio Target for 
Simulink o kterém pojednává 3. kapitola. Tento nástroj jsem již dříve nainstaloval a odzkoušel a na 
základě toho jsem vytvořil následující schéma (Obr. 7.14). 

 

 
Obr. 7.14: Schéma LQR pro generování do AS 
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Pro zesílení zpětných vazeb jsem použil bloky B&R PARAMETER, kvůli snazšímu 
pozdějšímu dolaďování hodnot regulátoru. Toto schéma posloužilo jako zdroj pro Task vygenerovaný 
do řídicí aplikace v Atomation Studiu pomocí nástroje Automation Studio Target for Simulink. 

 

7.3. Řídicí aplikace 

7.3.1. Nastavení komunikace na zařízení 

Pro správnou funkci celého systému je nutné na jednotlivých zařízeních nastavit příslušné 
komunikační adresy (Obr. 7.15). Toto nastevní se provádí pomocí dvou přepínačů. 

 
Obr.7.15: Nastavení komunikace na zařízení 

PLC 

Na PLC se nastavují dvě adresy. První (Destination addres) pro komunikaci řídícího automatu 
s počítačem, na kterém běží Automation studio. Tato se nastaví na hodnotu 2 (v Automation studiu 
hodnota 1 – Source addres). Druhá adresa se nastavuje na komunikačním modulu IF786 a slouží pro 
komunikaci se servozesilovačem přes rozhraní Ethernet Powerlink. V případě kdy PLC obstarává 
úlohu „mastera“ se tato adresa nastavuje na hodnotu 0. 

Servozesilovač 

Každý servozesilovač musí mít nastavenou adresu na plug-in komunikačním Ethernet 
Powerlink modulu AC112. Tato adresa musí být v síti unikátní a při použití více servozesilovačí jsou 
adresovány postupně 1, 2, 3, 4, … 
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Síť Ethernet Powerlink 

Komunikační síť, která je vytvořena na rozhraní Ethernet Powerlink je realizována jako síť 
typu sběrnice (Obr. 7.16). Při zapojení s více servozesilovačí každý ACOPOS (plug-in modul AC112) 
zastává funkci hubu. Počet připojených servozesilovačů v jedné síti je omezen a každý musí mít 
jedinečný identifikátor. 

 

 
Obr. 7.16: Síť Ethernet Powerlink 

 

7.3.2.  Vytvoření projektu 

Pokud budeme chtít použít online identifikaci řídicího systému, je nutné, aby byla před 
samotnou tvorbou projektu nastavená komunikace mezi počítačem s Automation Studiem a řídicím 
systémem. Toto se provádí v položce Settings… nabídky Online. 

 
Komunikace probíhá po Ethernetovém rozhraní, takže na kartě Ethernet přidáme připojení 

typu TCPIP a zadáme příslušnou IP adresu. Takto vytvořené připojení již můžeme aktivovat. Jeho stav 
můžeme sledovat ve stavovém řádku okna (Obr. 7.17). 

 

 
Obr. 7.17: Stavový řádek 

 
Průvodce vytvořením nového projektu můžeme spustit standardně volbou New Project… 

v nabídce File.  
 

V prvním okně průvodce zadáme jméno a cestu k projektu, ve druhém pak parametry a způsob 
vytvoření nové konfigurace. Při definování nové hardwarové konfigurace v následujících krocích 
průvodce postupně vybereme typ CPU a zdroje. 
 

Po provedení těchto kroků je již vytvořen nový projekt. Nyní do hardwarové konfigurace 
přidáme zbývající moduly řídicího systému. Komunikační modul k CPU a smíšený I/O modul a 
čítačový modul na další sloty. 
 

Teď vložíme servozesilovač, který je s nadřazeným řídicím systémem propojen komunikační 
sběrnicí Ethernet Powerlink. Vkládání bude tedy probíhat v rozhraní POWERLINK komunikačního 
modulu. 
 

Zvolíme použitý typ servozesilovače a zadáme číslo uzlu, které je jeho adresou v síti a musí 
souhlasit s hodnotou na přepínači modulu (Obr. 7.18).  
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Obr. 7.18: Výběr servozesilovače 

 
Následně se vyberou příslušné typy zásuvných karet servozesilovače (Obr. 7.19). Jako první je 

vždy komunikační karta Powerlinkového rozhraní. Na další pozici je modul typu resolver, který 
umožňuje servozesilovači získávat zpětnou vazbu v podobě signálů z připojeného motoru. 

 

  
Obr. 7.19: Výběr zásuvných modulů 

 
V dalším okně se nastavuje několik parametrů k použití pohonu, napájecímu zdroji a 

globálnímu nastavení (Obr. 7.20). Důležité je zvolit možnost použití knihovny PLCopen 
standardizované pro řízení pohybů. 
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Obr. 7.20: Nastavení servozesilovače 

 
Pokud byla v předchozím okně průvodce zvolena možnost Continue with axis definition, 

pokračuje se zadáním parametrů nové osy. V tomto případě vytvoří průvodce v projektu objekty pro 
práci s osou a globální proměnnou datového typu ACP10AXIS_typ. 
 

Nastavení v části Override default settings je závislé na konkrétní realizaci celého systému. 
 
Posledním úkolem v průvodci je volba použitého motoru. Při použití motoru z dílny firmy 

B&R stačí zvolit typ a číslo revize. 
 

Výsledná hardwarová konfigurace je na následujícím obrázku (Obr. 7.21). 
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Obr. 7.21: Hardwarová konfigurace 

 
 

7.3.3. NC Test 

V této fázi je již možné ovládání motoru pomocí speciálního ladícího nástroje NC Test. Toto 
prostředí je součástí Automation Studia a slouží k nastavení parametrů servozesilovače, odzkoušení 
řídících příkazů, získání aktuálních informací o systému apod. Okno NC Test se otevře z editoru NC 
Mapping volbou Open / Test příslušného objektu (Obr. 7.22). 

 

 
Obr. 7.22: Spuštění nástroje NC Test 

 
NC Test je možné spustit ve dvou módech (Obr. 7.23). Při možnosti Parallel jsou příkazy 

z programu zpracovávány paralelně s příkazy z NC Testu. V Exclusive módu jsou příkazy z programu 
blokovány a jsou prováděny pouze ty z NC Testu. 
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Obr. 7.23: Výběr módu 

 
 
Vyzkoušet ovládání motoru je možné pomocí čtyř základních kroků. Jsou to zapnutí 

regulátorru (Preparation / Controller / Switch on), nastavení referenční polohy-homing 
(Preparation / Homing), provedení některého ze základních pohybů (Basic Movement / 

Absolute, Additive,…) a vypnutí regulátoru (Preparation / Controller / Switch off). Po 
provedení některého z příkazů nesmí dojít k žádné  chybě. Prvním krokem při řízení servozesilovačem 
by měla být inicializace, která zahrnuje nastavení parametrů regulátorů v něm. V tomto případě jej 
můžeme vynechat díky tomu, že jsme v průvodci konfigurace servozesilovače zvolili použití knihovny 
PLCopen. Budou tak použity výchozí hodnoty parametrů. 

 

7.3.4. Samočinné nastavení regulátorů servozesilovače (auto-tuning) 

Ve zmíněném nástroji NC Test je také možné provádět nastavení regulátorů řídicí smyčky 
servozesilovače. Pomocí procedury auto-tuningu je možné v servozesilovači automaticky nastavit 
parametry následujících regulačních smyček: 
 

• Speed controller 
• Position controler 
• Feed-forward 

 
Pro správný výpočet hodnot při tuningu je kvůli kaskádové struktuře regulátorů nutné 

postupovat od vnitřních regulačních smyček do vyšších úrovní (Obr. 7.24). 
 

 
Obr. 7.24: Struktura pro auto-tuning 

 
Hodnoty pro proudový regulátor se nenastavují v rámci tuningu, ale jsou vypočteny 

automaticky na základě parametrů motoru. 
 

Postup 
 

Auto-tuning se spouští příkazem Determine parameters v příkazovém rozhraní (Obr. 7.25).  
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Task Uhel získává data z enkodéru, na kterém je umístěno kyvadlo a upravuje je pro použití 
informace o výchylce ramene (Obr. 7.28).  

 

 
Obr. 7.28: Úprava hodnot z enkodéru 

 
Task Regulator je realizace LQR, jehož zdrojem je vytvořené schéma v Simulinku (Obr. 7.14). 

Tento Task vytvořil zmíněný nástroj pro generování kódu ze simulinkovských modelů.  
 
Poslední Task je nejrozsáhlejší a obstarává zejména funkčnost servozesilovače a práci 

s pohonem. Při tvorbě programu jsem dodržoval základní pravidla pro použití knihovny ACP10_MC. 
Existují tři hlavní sekce pro kód využívající PLCopen. Jejich správná struktura je následující: 
 

• kontrola chyb 

  

• řídicí sekvence 
ve formě 
stavového 
automatu 

  

CASE Aktual_Krok OF 

 

… zapnutí servozesilovače … 
 

(******************** STAV READY **********************) 

    STAV_READY:  // cekani na uzivatelsky prikaz 

        

 // homing do stredu drahy  

 IF (Hlavni.cmd.Home_stred = TRUE) THEN  

  Hlavni.cmd.Home_stred := FALSE; 

  Aktual_Krok := STAV_HOME_STRED; 

  

 // vysvihnuti kyvadla  

 ELSIF (Hlavni.cmd.Vysvihnuti = TRUE) THEN  

  Hlavni.cmd.Vysvihnuti := FALSE; 

  Aktual_Krok := STAV_VYSVIH; 

    

        END_IF 

 

… další stavy … 
 

END_CASE 

(**************** KONTROLA CHYB ******************) 

IF ((MC_ReadAxisError_0.AxisErrorID <> 0) AND (MC_ReadAxisError_0.Valid)) 

THEN 

        Aktual_Krok := STAV_ERROR_AXIS; 

END_IF 
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• volání funkčních 
bloků 

  

 
Na prvním místě je kontrola chyb. Hlavním úkolem této části je kontrola chyb osy, před 

vstupem do řídicí stavové sekvence. V případě detekce vzniklé chyby se program dostává do stavů pro 
ošetření chyb, kde se jimi může zabývat operátor. 

 
Prostřední část má podobu stavového automatu. Že je tento mechanismus nejvhodnějším, 

předurčuje už základní koncept funkčních bloků PLCopen (viz. kapitola 5). Na tomto místě se definují 
parametry funkčních bloků a určuje, který blok se má v daném cyklu provádět. 

 
Na posledním místě je volání funkčních bloků. Vyjmutím této části ze stavového automatu je 

zaručeno, že všechny použité funkční bloky budou volány v každém cyklu aplikace a udržuje se 
aktuálnost načítaných stavů a parametrů osy a servozesilovače. 

 
Zjednodušené schéma celého programu je na následujícím obrázku (Obr. 7.29). 

(******************** VOLANI FUNKCNICH BLOKU **********************) 

 

(************************** MC_RESET ****************************) 

MC_Reset_0.Axis := Axis1Obj; 

MC_Reset_0(); 

 

(************************ MC_READAXISERROR **********************) 

MC_ReadAxisError_0.Enable  := NOT(MC_ReadAxisError_0.Error); 

MC_ReadAxisError_0.Axis   := Axis1Obj; 

MC_ReadAxisError_0.DataAddress := ADR(Hlavni.status.ErrorText); 

MC_ReadAxisError_0.DataLength  := SIZEOF(Hlavni.status.ErrorText); 

MC_ReadAxisError_0.DataObjectName := 'english'; 

MC_ReadAxisError_0(); 

 

(************************ MC_READSTATUS *************************) 

MC_ReadStatus_0.Enable  := NOT(MC_ReadStatus_0.Error); 

MC_ReadStatus_0.Axis   := Axis1Obj; 

MC_ReadStatus_0(); 

 

… ostatní funkční bloky … 
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Obr. 7.29: Schéma programu 

 
Proces homingu za pomoci softwarových čidel koncových poloh nalezne střed dráhy a na 

tomto místě stanový referenční polohu odpovídající nule. 
 
Popis výšvihu ramene a diagramy vytvořených algoritmů jsou uvedeny na začátku kapitoly. 

Ve stavu regulace zabezpečují pohyb dva funkční bloky. Jsou jimi MC_Halt a MC_MoveAbsolute. 
Tyto bloky jsem zvolil na základě jejich vlastností a testování pohybových možností pohonu při 
použití různých funkčních bloku z kategorie základních pohybů v průběhu řešení práce. Jejich 
kombinací jsem dosáhl spojitého pohybu vozíku, při cyklické změně parametrů pohybu na základě 
aktuálního akčního zásahu regulátoru. Tuto spojitost umožňují vlastnosti použitého bloku MC_Halt. 
Ten při své činnosti přeruší aktuálně prováděný pohybový funkční blok a uvede servozesilovač do 
stavu „Discrete Motion“. V tomto stavu je možné volat další pohybové funkční bloky, například 
použitý MC_MoveAbsolute. Časový diagram chování bloků je na Obr. 7.30. Toto chování odstraňuje 
zásadní problém „zasekávání“ pohybu vozíku, který jsem měl při předešlé verzi programu, kde jsem 
používal blok MC_Stop. Při jeho provádění je jednotka ve stavu „Stopping“ a v tomto stavu není 
možné zavolat další funkční blok pro pohyb. Zmíněný stav si servozesilovač udržuje až do doby, kdy 
se pohyb nezastaví a osa tak má nulovou rychlost. 
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Obr. 7.30: Časový diagram 

 
Detailní funkčnost programu je patrná ze zdrojových kódů vytvořené aplikace. 
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8. Vizualizace 

Posledním krokem, nutným ke splnění zadání, bylo vytvoření vizualizačního rozhraní. 

8.1. Hardwarová konfigurace 

Před samotnou tvorbou vizualizace je nutné přidat potřebný hardware, na kterém bude 
vizualizace provozována. Pro tento účel byl vybrán Power Panel 100 firmy B&R. Jedná se o barevný 
dotykový LCD panel o úhlopříčce 5,7 palců. 

 
Uvedený panel komunikuje s PLC pomocí sběrnice Ethernet. V hardwarové konfiguraci 

zařízení proto přidáme na toto rozhraní. Vložení probíhá obdobným způsobem jako všechny ostatní, 
již dříve přidané, prvky (Obr. 8.1). Po přidání panelu je tedy nutné nastavit několik parametrů. Jsou to 
číslo panelu (station number) a název objektu vizualizace. Panel je možné provozovat ve více módech 
z pohledu topologie celého systému. 

 

  
Obr. 8.1: Vložení panelu 

 
Do aplikace jsem přidal ještě virtuální panel, díky němuž je možné vizualizaci provozovat bez 

použití reálného panelu. V tomto případě běží vizualizace přímo na PC za pomoci technologie VNC. 
Topologie tohoto případu je na následujícím Obr. 8.2. 
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Obr. 8.2: Topologie VNC 

 
Samotný objekt vizualizace byl tvořen ve vizualizační komponentě, která je přímo integrovaná 

v nástroji Automation Studio. Vizualizace je tvořena z obrazovek (Pages), vrstev (Layers) a 
standardních prvků, jakými jsou tlačítka, obrázky, textová pole apod. 

8.2. Struktura vizualizace 

Vizualizace je tvořena šesti okny (Pages), celková struktura je na následujícím obrázku (Obr. 
8.3).  
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Obr. 8.3: Struktura vizualizace 

 
Výpis jednotlivých oken a jejich hlavní funkce: 
 

• Init_Page 
 
Úvodní obrazovka, obsahuje název práce a autora. 
 

 
Obr. 8.4: Úvodní obrazovka 

 

• Control_Page 
 
Obsahuje hlavní ovládací prvky a panel stavů servozesilovače. 
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Obr. 8.5: Obrazovka ovládání 

 

• Info_Page 
 
Základní informace o práci. 
 

• Error_Page 
 
Zobrazení a možnost potvrzení vzniklých chyb, stavový panel. 
 

 
Obr. 8.6: Obrazovka pro zpracování chyb 

 

• Process_Page 
 
Zobrazení hodnot některých veličin systému. 
 

• Setup_Page 
 
Nastavení dotykového panelu. 
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Obr. 8.7: Obrazovka pro nastavení panelu 

 
Důležitým prvkem vizualizace je zobrazení aktuálního stavu servozesilovače. Význam 

indikátorů je na následujícím obrázku (Obr. 8.8). 
 

 
Obr. 8.8: Indikace stavů 

 
Při návrhu vizualizace byl kladen důraz na přehlednost a uživatelskou jednoduchost. 
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9. Závěr 

Tato práce se zabývá problematikou řízení systému inverzního kyvadla. Cílem práce bylo 
provést identifikaci a vytvoření matematického modelu reálného systému, který se nachází v laboratoři 
Laboratoři programovatelných automatů a distribuovaných systémů řízení Fakulty elektrotechniky a 
informatiky, VŠB-TU Ostrava, provést jeho verifikaci a navrhnout způsob řízení a stabilizace. 

 
Nejprve jsem popsal stávající model a získal jeho důležité parametry. Pro identifikaci systému 

jsem zvolil metodu Lagrangeovych rovnic druhého druhu. Tuto metodu jsem v práci popsal a poté 
použil na model. Vytvořený teoretický model jsem realizoval v programu Matlab Simulink a upravil 
jeho parametry, aby co nejlépe aproximoval skutečný systém. Za tímto účelem jsem na PLC vytvořil 
také program pro sběr dat a jejich záznam do souboru. V rámci práce jsem se seznámil a naučil 
pracovat s nástrojem Automation Studio Target for Simulink, který jsem později při řešení použil. 
Další problematikou, kterou jsem musel zvládnout byla práce se servozesilovačem firmy 
Bernecker&Rainer a možnostmi řízení pohonů pomocí něj. Stabilizaci inverzního kyvadla jsem se 
pokusil řešit pomocí fuzzy řízení. Navrhl jsem fuzzy regulátor pro stabilizaci kyvadla v nestabilní 
poloze. Tento způsob nebylo možné použít na reálném systému, kvůli výpočetní náročnosti. Druhým 
řešením na základě sestaveného nelineárního modelu soustavy bylo využití zpětnovazební stavové 
regulace. Proto jsem model rozšířil o jeho linearizaci a vnitřní popis. Pro linearizovaný model v okolí 
horní nestabilní polohy jsem navrhl lineární kvadratický regulátor. Ten byl převeden do podoby 
použitelné na programovatelném automatu. Vytvořil jsem také algoritmus pro přemístění ramene 
kyvadla z dolní polohy do horní nestabilní pro regulaci. Bohužel se mi nepodařilo realizovat regulátor 
do takové podoby, aby spolehlivě pracoval a udržel rameno kyvadla v jeho nestabilní poloze. 
V poslední řadě jsem vytvořil jednoduché uživatelské rozhraní v podobě vizualizace navržené pro 
zobrazovací zařízení firmy B&R. 
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Příloha I – Vnitřní popis inverzního kyvadla 1 

1. Obsah souboru M-file s parametry systému: 
 

clear all 
close all 
clc 

  
% obecne parametry 

  
% tihove zrychleni 
g = 9.8; 
% hmotnost voziku 
M = 0.9; 
% hmotnost kyvadla 
m = 0.078; 
% moment setrvacnosti kyvadla vzhledem k ose otaceni 
J = (1/3) * m * 0.657^2; 
% vzdalenost mezi tezistem a osou otaceni kyvadla 
l = 0.657/2; 
% konstanta viskozniho treni voziku 
b1 = 0.0; 
% konstanta viskozniho treni kyvadla 
b2 = 0.0; 

 
2. Schéma modelu inverzního kyvadla: 

 

 
3. Převod systému na stavový popis pomocí Matlabu: 

 

2

uhel

1

poloha voziku

b1

treni na voziku

b2

treni na kyvadle

g

tihove zrychleni

l

teziste1

l

teziste

sin

sin

pi/180

prevod na rad

0

pocatecni hod

m

hmotnost kyv1

m

hmotnost kyv

cos

cos

Scope

Product5

Product4

Product2

Product1

Product

1

s

Int9

1

s

Int8

1

sxo

Int11

1

s

Int10

1/J

1/J

1/(M+m)

1/(M+m)

1

sila
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% prevod systemu na stavovy popis 

  
[ A, B, C, D ] = linmod2('IK02_System') 
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Příloha II – Vnitřní popis inverzního kyvadla 2 

clear all 
close all 
clc 

  
% OBECNE PARAMETRY 

  
% tihove zrychleni 
g = 9.81; 
% hmotnost voziku 
M = 0.9; 
% hmotnost kyvadla 
m = 0.078; 
% moment setrvacnosti kyvadla vzhledem k ose otaceni 
J = (1/3) * m * 0.657^2; 
% vzdalenost mezi tezistem a osou otaceni kyvadla 
l = 0.657/2; 

  
% matice systemu 

  
A23 = -(m^2*g*l^2)/(J*(M+m)-(m^2*l^2)); 
A24 = (m*g*l)/(J*(M+m)-(m^2*l^2)); 
B13 = J / (J*(M+m)-m^2*l^2); 
B14 = -(m*l) / (J*(M+m)-m^2*l^2); 

  
A=[ 0       0       1       0; 
    0       0       0       1; 
    0       A23     0       0; 
    0       A24     0       0 ] 
B = [ 0; 0; B13; B14] 
C =[1 0 0 0 ;0 1 0 0] 
D = [0 ; 0] 

 
  



IV 

 

Příloha III – Návrh LQR 

clear all 
close all 
clc 

  
% OBECNE PARAMETRY 

  
% tihove zrychleni 
g = 9.81; 
% hmotnost voziku 
M = 0.9; 
% hmotnost kyvadla 
m = 0.078; 
% moment setrvacnosti kyvadla vzhledem k ose otaceni 
J = (1/3) * m * 0.657^2; 
% vzdalenost mezi tezistem a osou otaceni kyvadla 
l = 0.657/2; 

  
% matice systemu 

  
A23 = -(m^2*g*l^2)/(J*(M+m)-(m^2*l^2)); 
A24 = (m*g*l)/(J*(M+m)-(m^2*l^2)); 
B13 = J / (J*(M+m)-m^2*l^2); 
B14 = -(m*l) / (J*(M+m)-m^2*l^2); 

  
A=[ 0       0       1       0; 
    0       0       0       1; 
    0       A23     0       0; 
    0       A24     0       0 ] 
B = [ 0; 0; B13; B14] 
C =[1 0 0 0 ;0 1 0 0] 
D = [0 ; 0] 

  
% hodnosti matic riditelnosti a pozorovatelnosti 

  
MatRid = ctrb (A,B); 
MatPoz = obsv (A,C); 
HodMatRid = rank (MatRid) 
HodMatPoz = rank (MatPoz) 

  
%%% NAVRH LQR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
Qx=500; 
Qfi=0; 
Qv=1; 
Qw=0; 

  
% vahova matice zastoupeni stavu 
Q=[Qx   0    0    0; 
   0    Qfi  0    0; 
   0    0    Qv   0; 
   0    0    0    Qw]; 

  
% vahova matice zastoupeni rizeni 
R = 1; 

  
% vektor zesileni zpetnych vazeb  



V 

 

K = lqr(A,B,Q,R) 

  
Ac = [(A-B*K)]; 
Bc = [B]; 
Cc = [C]; 
Dc = [D]; 

  
% casovy vektor pro odezvu 
T=0:0.001:4;  

  
% vykresleni grafu pro LQR 

  
figure 
[X,Y]= impulse(Ac,Bc,Cc,Dc,1,T); 
plot(T,X) 
grid on 
legend('Vozik','Kyvadlo') 
title('Impulzni charakteristika, navrh pomoci fce LQR') 
xlabel('cas [s]') 

  
figure 
[X,Y]= step(Ac,Bc,Cc,Dc,1,T); 
plot(T,X) 
grid on 
legend('Vozik','Kyvadlo') 
title('Prechodova charakteristika, navrh pomoci fce LQR') 
xlabel('cas [s]') 

 

 


