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Abstrakt 

 

V teoretické části diplomové práce je představen způsob komunikace mezi 

zařízeními v průmyslových procesech podle řešení neziskové organizace OPC 

Foundation. Konkrétně jsou vysvětleny její důvody vzniku, jednotlivé specifikace a 

architektura.  

Dále je popsán regulační obvod, metody seřízení regulátorů a v poslední části 

teorie jsou popsány jednotlivé bloky v programu Matlab – Simulink. 

V praktické části je vysvětlen postup vytvoření simulačního modelu regulace 

teploty a jeho řízení reálnými číslicovými regulátory prostřednictvím rozhraní OPC. 

 

Abstract 

 

In the theoretical part is presented the solution of communication 

between devices in industrial processes nonprofit OPC Foundation. Specifically the 

reasons of its establishing are explained, individual specifications and architecture. The 

following describes a control circuit, the methods of adjustment regulators and the last 

part of the theory describes the individual blocks of Matlab - Simulink. In the 

practical section explains how to create a simulation model of temperature 

regulation and control of real digital controllers via OPC. 
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Seznam zkratek 
 

OPC  Open Procces control 

HMI Human body interface 

DCS  Distributed Computer System 

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition 

PLC Programable logic control 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

XML eXtensible Markup Language 

HTTP  Hyper Text Transfer Protocol 

ERP Enterprise Resource Planning 

MES Manufacturing Execution System 

LAN Local Area Network 

PID   Proporcionálně integračně derivační regulátor 

IP   Internet protocol 

CV  Control variable 

PV  Process variable 

SP   Setpoint 
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1. Úvod 

 
Tato diplomová práce pojednává o vyuţití moderních simulačních prostředků 

pro porovnání chování soustav řízených reálnými a ideálními regulátory.  

Úvodní část druhé kapitoly seznamuje s organizací OPC. Konkrétně její důvod 

vzniku a čím se zabývá. Dále jsou popsány jednotlivé specifikace a rozhraní OPC. Třetí 

kapitola vysvětluje princip regulačního obvodu a základní typy regulátoru. Podrobně je 

také vysvětlena činnost spojitých a číslicových regulátorů. 

 Další kapitolou teoretické práce jsou metody seřízení regulátoru pouţité 

v praktické části. Jedná se o metodu Ziegler – Nicholsova a metodu poţadovaného 

modelu.  

Cílem poslední páté teoretické kapitoly je popsání jednotlivých bloků pouţitých 

v praktické části v programu Matlab – Simulink. 

V úvodní kapitole praktické části je sepsán manuál popisující jednotlivé 

specifikace a vlastnosti PID instrukce v programu RSLogix 5000.  

Další část se jiţ týká vytvoření modelu jednoduché soustavy druhého řádu a 

modelu soustavy řízení teploty v peci v programu Matlab – Simulink. Aby bylo moţné 

tyto soustavy řídit reálnými PID regulátory, bude nutné nejdříve vytvořit v programu 

RSLogix 5000. Pro komunikaci mezi těmito regulátory a modely soustav je nutno 

nejprve zprovoznit OPC server. Prvně zmíněná soustava druhého řádu slouţí k ověření 

funkčnosti PID instrukce a komunikace prostřednictvím OPC serveru.  

V další fázi praktické části bude model soustavy řízení teploty v peci řízených 

reálnými PID regulátory propojen s modelem a s ideálními PID regulátory 

realizovanými v simulačním modelu do jednoho uceleného modelu v Simulinku. 

Výsledkem simulace bude porovnání chování obou uzavřených regulačních smyček. 
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2. OPC  

 

OPC je standardizovaná specifikace komunikačního rozhraní pro simulační a řídící 

aplikace pracující v reálném čase v průmyslových řídicích systémech. Je tedy 

společným rozhraním pro vzájemnou komunikaci mezi různými zařízeními určenými 

pro monitorování a řízení technologických procesů.[1][2] 

Tento standard vznikl spoluprací několika světových firem věnující se 

automatizační technice včetně Rokwell, Siemens AG a Microsoftu. Vytvářením a 

upřesňováním těchto specifikací se zabývá nezisková organizace OPC Foundation. 

Standard OPC je zaloţen na metodách OLE/COM/DCOM (Object Linking and 

Embedding/Common Object Model/Distributed COM) společnosti Microsoft. [1] [2] 

 

2.1 OPC Foundation 

Organizace má v současné době více neţ 500 členů z celého světa, včetně 

téměř všech hlavních světových poskytovatelů řídících, měřících a monitorovacích 

systémů. Předchůdcem OPC Foundation byla skupina sloţená z tehdy největších 

automatizačních firem jako Fisher-Rosemount, Rockwell Software, Opto 22, Intellution 

a Intuitive Technology. Tato skupina byla schopná během jednoho roku vypracovat 

základní funkční OPC specifikace. Organizace vznikla oficiálně roku 1996 a v současné 

době jsou její komunikační standardy nedílnou součástí technologických procesů. Z 

českých firem jsou členy OPC Foundation společnosti OPC Labs (Plzeň),  Geovap 

(Pardubice) a Západočeská Univerzita v Plzni. [4] 

 

2.2 Důvod vzniku OPC 

Aplikační klientské programy slouţí pro získávání dat z koncových zařízení (PLC) a 

jejich následné zpracování či monitorování.  Aby bylo moţné tyto data získávat, je třeba 

mít na rozhraní aplikace (software) a koncového zařízení (hardware) nějaký ovladač.  

Většina výrobců ke svému hardware automaticky vyvíjí aplikační programy i 

drivery. Problém vzniká při přístupu k datům, kdy je zajišťován prostřednictvím 

nezávisle vyvinutých ovladačů. Je to tkzv. problém input/output (obr. 2.1), který je 

shrnut v těchto bodech: [1] 



14 
 

 

- Ne kaţdý dodavatel podporuje všechny části hardware. 

- Pro kaţdý druh hardware musí existovat ovladač. 

- V případě nějaké změny v hardware (upgrade) je potřeba aktualizovat ovladač. 

- Vznikají konflikty v přístupu k hardwaru: dva různé programové balíky 

nemohou sdílet zařízení, pokud kaţdý z nich neobsahuje nezávislý ovladač. 

 

 

Obr. 2.1 I/O problém. [1] 

 

Tento problém lze vyřešit aktualizací ovladačů či vývojem nových, ale tato cesta 

je časově náročná a zbytečná. Proto vzniklo řešení podle organizace OPC Foundation.  

 

2.3 Řešení podle OPC 

Cílem tohoto řešení je vytvořit jednotné rozhraní, které zajistí konzistentní přístup 

klientským aplikacím k datům v technologických provozech. Výměna dat mezi 

klientem a koncovým zařízením se děje prostřednictvím OPC serveru. Na obrázku 2.2 

je vidět komunikace mezi jednotlivými sloţky OPC klientů a OPC serveru bez nutnosti 

speciálních ovladačů a tudíţ odpadá nutnost pouţití sloţitých propojení s různými a 

nekompatibilními ovládači. Jednoznačné výhody pouţití rozhraní jsou:  
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- Klientské a monitorovací aplikace nejsou závisle na jednotlivých hardwarových 

ovladačích. 

- Při změně hardwaru nebo jeho vlastnostech není třeba vytvářet či aktualizovat 

nové ovladače. 

- Při sestavování sloţitých integrovaných technologických provozech máme 

svobodnou ruku při výběru hardware a software. Výměnu dat mezi nimi zajistí 

OPC server. 

 

 

Obr. 2.2 Řešení podle OPC. [1] 

 

2.4 OPC specifikace 

Jedná se o volně přístupnou dokumentaci definující vlastnosti pravidla, chování 

a konfigurace standardu OPC. OPC specifikace se neustále vyvíjí. Na stránkách 

organizace jsou v nepravidelných intervalech vystavovány jednotlivé verze OPC 

specifikací. [5] 

 

2.4.1 OPC Data Access 

Určuje přenos dat z PLC, DCS a dalších řídících zařízení to SCADA/HMI 

zařízení. Jedná se o nejdůleţitější a nejčastěji uţívanou specifikaci. Pracuje v reálném 

čase a má především spojitý charakter.  
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2.4.2 OPC Alarms and Events 

Tato specifikace řeší sdílení výstrah a událostí mezi uţivatelským rozhraním a 

řídicím systémem. Poskytování těchto výstrah a událostí je na vyţádání na rozdíl od 

předchozí specifikace, která je spojitá. Zahrnuje výstrahy procesů, operátorské akce, 

informační zprávy a podrobnější sledovací zprávy. 

 

2.4.3 OPC Historical data 

Specifikace má stejný význam jako specifikace OPC Data Access s tím 

rozdílem, ţe neposkytuje informace spojitě v reálném čase, ale poskytuje data jiţ 

uloţená nebo archivovaná v databázi. 

 

2.4.4 OPC Batch  

Specifikace specializující se na technologie se šarţovou výrobou. 

 

2.4.5 OPC commands 

Rozhraní umoţňující OPC klientům a serverům identifikaci, monitorování a 

posílání informací koncovým zařízením. 

 

2.4.6 OPC Security 

OPC Security určuje, jak řídit přístup klienta k serverům za účelem 

ochrany citlivých informací a také slouţí na ochranu před neoprávněnými úpravami 

procesních parametrů. OPC klient a OPC server nemusí vţdy běţet na stejném počítači. 

Proto musí být dodrţena bezpečnostní politika komunikace k vyloučení 

neautorizovaného přístupu do systému.  

 

2.4.7 OPC XML – DA 

Specifikace určena pro čtení a monitorování dat z řídícího zařízení přes internet. 

Pro tuto komunikaci se pouţívá protokol SOAP, coţ je protokol pro výměnu zpráv 
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zaloţených na značkovacím jazyku XML prostřednictvím protokolu http. Formát SOAP 

tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými sluţbami. Pomocí XML se posílají 

pouze jednoduché zprávy jako například měřené hodnoty. Tato komunikace 

nepředpokládá přenos řídících hodnot, které by byly na úrovni DCOM OPC DA 

rozhraní, kvůli moţné ztrátě internetového on - line spojení. 

 

2.5 Architektura OPC 

Přístup k datům podle standardu OPC Foundation se vyuţívá především 

v průmyslových aplikacích, kde se vyskytuje nespočet serverů a klientů, kteří spolu 

potřebují v reálném čase komunikovat. Při této komunikaci je nejvhodnějším typem 

architektury klient/server (obr. 2.2). To znamená, ţe k jednomu serveru je moţno 

připojit několik klientů a naopak. 

Architektura OPC se skládá ze tří částí: 

 

- Řízení technologických operací 

 

- Řízení výrobních procesů 

 

- Řízení podniku 

 

2.5.1 Řízení podniku  

Nejniţší vrstva architektury. V průmyslových výrobách se dnes pouţívá 

nepřeberné mnoţství zařízení, které zpracovávají obrovské mnoţství informací. Jedná 

se o zařízení typu různých snímačů, regulátorů či PLC. Tato koncová zařízení sbírají 

širokou škálu dat jako např. informace o stavu materiálu, o stavu zařízení, měřené 

veličiny, parametry, informace o stavu celé výroby a odchylkách. Tyto data je však 

třeba zpracovávat a vyhodnocovat a proto se posílají do nadřazené vrstvy řízení 

výrobních procesů pomocí průmyslových sítí Ethernet a Profibus. Na této úrovni se také 

nachází komunikační a datový server v podobě průmyslového PC, terý spravuje 

technologická data v databázích a zajišťují spojení s místní síti LAN. [1] 
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2.5.2 Řízení výrobních procesů 

Vrstva skládající se z aplikací typu DCS a SCADA/HMI. Úlohou teto vrstvy je 

monitorovat a nastavovat parametry pro výrobní procesy. Jedná se o ruzné monitorovací 

a řídící klientské program typu ControlWeb nebo InTouch. Tato vrstva dále poskytuje 

digitalizovaná data vyšší vrstvě.  [1] 

 

2.5.3 Řízení podniku 

Tato nejvyšší řada architektury OPC zpracovává získané data z výrobních 

procesů do různých ekonomických a podnikových systému MES a ERP. Tento druh 

software většinou dodávali různí výrobci. Vznikal velký problém s propojením a 

kompatibilitou z důvodu odlišných ovladačů. OPC řešení tento problém odstranilo. [1] 

 

Obr. 2.2 Architektura OPC. [1] 
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2.6 Model COM / DCOM 

COM je softwarová komponenta, která poskytuje své sluţby ostatním aplikacím, 

operačnímu systému a dalším komponentám (klientům). Je nedílnou součástí řešení 

komunikace podle OPC a je vyvinuta firmou Microsoft. Jedná se o binární a síťový 

standard poskytující dvěma komponentám komunikaci bez ohledu na operační systém 

či jazyk, ve kterém je napsán. Standard COM určuje základní vlastnosti objektů a jejich 

pravidla pro vzájemnou spolupráci, dík čemu pracují podle pevně stanoveného 

protokolu. [15]  

DCOM je nadstavba modelu COM doplňující tuto komponentu o komunikaci 

s ostatními objekty na vzdálených počítačích. [15] 

3. Regulační obvod 
 

Regulační obvod se skládá z regulované soustavy, coţ je soustava zařízení, kterou 

chceme řídit a regulátoru, který zajišťuje automatické udrţování hodnot sledovaných 

veličin (Obr 3.1). Existují dva druhy regulačního obvodu: analogový a číslicový. [13] 

Analogový regulátor má lineární regulační obvod, kde se signály zpracovávají 

spojitě, čili všechny veličiny jsou funkcemi času t. 

Číslicový regulátor má takový obvod, kde minimálně jedna veličina má tvar 

diskrétních hodnot tzn. pravidelně se opakujících se hodnot v určitých intervalech. [13] 

Pro účely popisu regulačního obvodu slouţí abstraktní model blokového schématu 

vyjadřující systémovou představu principu řízení (obr. 3.1) Regulační obvod se skládá 

ze dvou bloků, které mají přesně danou uzavřenou strukturu funkčních vazeb včetně 

jejich orientace. [7] 

 

Obr 3.1 Regulační obvod 
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3.1 Popis částí regulačního obvodu 

 

Regulovaná soustava GS(s) 

Zařízení, na kterém provádíme regulaci. Vše co se děje uvnitř zařízení je 

chápáno jako vnitřní proces zařízení a z pohledu automatické regulace není zapotřebí 

znát tyto procesy. [7] 

 

Regulátor GR(s) 

Regulátor je zařízení pro řízení regulovaného systému, k dosaţení a udrţení jeho 

poţadovaného stavu. 

 

Žádaná veličina w(t) 

Označována také jako řídící veličina. Poţadovaná hodnota veličiny na výstupu 

z regulované soustavy. 

Regulovaná veličina y(t) 

Je reakcí regulované soustavy na poţadavky regulátoru popřípadě vnějších 

poruchových vlivů. [7] 

 

Akční veličina u(t) 

Hodnota vystupující z regulátoru za účelem ovlivnění regulované soustavy. Za 

akční veličinu se volí taková fyzikální veličina procesu, která má výrazný vliv na 

regulovanou veličinu y(t). 

 

 Poruchové veličiny v(t), d(t) 

Jsou to nedeterministické veličiny, které přímo či nepřímo ovlivňují správnou 

regulaci. Poruchová veličina d(t) působí na systém jako neţádoucí změny regulované 

veličiny. Poruchová sloţka v(t) působí na systém jako neţádoucí sloţka připočtená k 

akční veličině. [7] 

 

Regulační odchylka e(t) 

 

Je vstupní veličina regulátoru, která vyjadřuje rozdíl mezi řídící veličinou w(t) 

a regulovanou veličinou y(t). Vyjadřuje se vztahem e(t) = w(t) − y(t). 
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3.2 Regulátor 

 

Regulátor je zařízení ovlivňující regulovaný systém k dosaţení a udrţení jeho 

poţadovaného stavu. Regulátor reguluje systém s cílem buď úplné eliminace odchylky 

nebo jeho regulační zásahy odchylku alespoň udrţují v předepsaných mezích. 

 

Obr 3.2 Zapojení regulátoru 

 

Podstatou činnosti regulátoru je vyhodnocení regulační odchylky na vstupu 

signálu, zpracování dle řídících parametrů řízení a následné vytvoření výstupního 

signálu ve formě akční veličiny u(t), která má za cíl působit na regulovanou soustavu 

tak, aby odchylka e(t) byla nulová nebo velmi malá. 

 

3.2.1 Základní rozdělení regulátoru: 

 

 Podle typu dodávané energie 

-  Přímé 

Vyuţívá pro svou činnost energie regulované soustavy. 

-  Nepřímé 

Regulátor vyuţívající jiné zdroje energie pro svou činnost. 

  

 Podle typu nositele signálu 

-  regulátory elektrické. 

-  regulátory hydraulické. 

-  regulátory pneumatické. 

-  regulátory kombinované z předchozích typů regulátorů. 
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Podle průběhu výstupní veličiny 

 

-  Spojité 

Výstupní veličinou z regulátoru je spojitý lineární signál. 

- Diskrétní  

  Výstupní veličinou z regulátoru je diskrétní signál. 

Podle stavu řídící veličiny 

 

- Regulace na konstantní nastavenou hodnotu. 

Při této regulaci je snaha udrţet řídící veličinu na předem dané konstantní 

hodnotě. 

- Regulace programová 

Při této regulaci se mění řídící veličina v předepsaných velikostech a 

časech. Tento druh regulace je tedy, jak jiţ napovídá název předem 

naprogramován. 

- Vlečná regulace 

Zde stejně jako u programové regulace není řídící veličina konstantní, ale 

rozdíl je v tom, ţe řídící veličina se mění v závislosti na fyzikální veličině, 

nikoliv na čase. Tento typ regulace je pouţit v praktické častí při řízení 

teploty pece. 

 

3.2 Spojité regulátory 

 

Všechny veličiny jsou spojité v čase. Spojité regulátory se skládají ze tří sloţek: 

proporcionální člen, integrační člen a derivační člen. 

Matematický zápis spojitého regulátoru: 

 

                           
     

  

 

 
  (3.1) 

 

       - proporcionální sloţka regulátoru. 
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 - integrační sloţka regulátoru. 

  
     

  
 - derivační sloţka regulátoru. 

V případě nulových počátečních podmínek se vztah 3.1 upraví na přenos skutečného 

PID regulátoru 3.2. 

 

          
 

   
     ) (3.2) 

 

   – zesílení regulátoru. 

   – integrační konstanta. 

          č í          . 

 Pásmo proporcionality udává, o kolik procent se musí změnit vstupní signál 

(regulační odchylka), aby se výstup (akční veličina) změnil v celém rozsahu. 

   
 

  
         (3.3) 

  Regulátory se mohou kombinovat podle obsaţení jednotlivých sloţek a jejich 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Podle toho zda obsahuje proporcionální, integrační nebo derivační sloţku dělíme 

regulátory: 

 

- P regulátor 

V uzavřeném regulačním obvodu pracuje s trvalou regulační odchylkou 

(obr. 3.3).  

 

Obr 3.3 Přechodová charakteristika P. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Regula%C4%8Dn%C3%AD_odchylka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ak%C4%8Dn%C3%AD_veli%C4%8Dina&action=edit&redlink=1
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- I regulátor 

V uzavřeném regulačním obvodu pracuje jen s přechodnou regulační 

odchylkou (obr. 3.4). 

 

 

Obr 3.4 Přechodová charakteristika I. 

 

- PI regulátor 

Regulátor odstraňující trvalou regulační odchylku coţ má za následek 

lepší stabilitu systému. Na začátku regulačního pochodu je výrazný vliv 

proporcionální sloţky a s přibývajícím časem převládá vliv integrační sloţky 

(obr. 3.5). 

 

Obr 3.5 Přechodová charakteristika PI. 

 

- PD regulátor 

Naproti pouţití samotného P – regulátoru zlepšuje stabilní vlastnosti a  

umoţňuje pracovat s vyšším rozlišením. Z obrázku 3.6 je vidět, ţe na 

začátku regulačního pochodu je výrazný vliv derivační sloţky, který 

s narůstajícím časem klesá a narůstá vliv proporcionální sloţky. 
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Obr 3.6 Přechodová charakteristika PD. 

 

 

- PID regulátor 

Regulátor kombinující všechny tři sloţky (obr. 3.7). V uzavřeném 

regulačním obvodu odstraňuje vlivem I sloţky trvalou regulační odchylku a 

vlivem D sloţky zlepšuje stabilitu regulačního obvodu. V počátku 

přechodového děje převládá derivační sloţka regulátoru, s narůstajícím 

časem převládá integrační sloţka regulátoru. 

 

 

Obr 3.7 Přechodová charakteristika PID. 
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Tab 3.1 Druhy regulátorů 

typ Rovnice Přenos 

P          

I 
           

 

   
 

PI 
                    

 

   
  

PD           
            

PID 
                   

       
 

   
      

 

 

3.3 Číslicové regulátory 

 

Číslicové regulátory pracují stejně jako analogové s tím rozdílem, ţe signály 

jsou definovány pouze v určitých časových okamţicích, daných tzv. periodou 

vzorkování.  Regulátor je nahrazen řídícím počítačem. Princip a blokové schéma 

nespojitého regulátoru je zobrazen na obrázku 3.8. 

 

Obr 3.8 Zapojení číslicového regulátoru. 

A/D - analogově digitální převodník slouţící ke vzorkování signálu a převádí jej 

do číslicového tvaru. [14]  

 

PC - vstupní číslicové signály obsahující informace o stavu řízeného objektu 

vyhodnocuje řídící počítač a následně provádí výpočet akčních veličin a 

poté zasahuje zpět do procesu. [14] 
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D/A - digitálně analogový převodník převádí výstupní číslicový datový signál z 

PC na spojitý a tím ovlivňuje regulovanou soustavu. [14] 

 

Přenosy jednotlivých číslicových regulátorů jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

Algoritmus číslicového regulátoru vychází z rovnice spojitého PID regulátoru tak, ţe 

z rovnice 3.1 PID regulátoru vytkneme proporcionální sloţku r0 

             
 

  
            

     

  

 

 
 (3.4) 

L – přenosem získáme rovnici s časovými konstantami: 

          
 

   
      (3.5) 

Kde: 

   - zesílení regulátoru. 

   
  

    
 - integrační časová konstanta. 

   
   

  
 - derivační časová konstanta. 

Nyní nastává okamţik pro převod spojitého času na diskrétní časové okamţiky. 

t=kT 

kde: 

-    {0, 1, 2, . . . } 

- T – perioda vzorkování 

Čím kratší perioda, tím přesnější bude regulace. Proměnnou t dosadíme do 

vztahu a získáme rovnici s k-tým vzorkováním. [7] 

   (3.5)  

Hodnoty integrálu I(kT) se nahrazují jedním z následujících algoritmů 

- Zpětná obdélníková náhrada 
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(3.6) 

- Dopředná obdélníková náhrada 

(3.7) 

- Lichoběţníková náhrada 

(3.8) 

Hodnoty derivace D(kT) se nahrazují zpětnou diferencí. 

(3.9) 

Při nahrazení integrační sloţky sumou a derivační sloţky zpětnou diferencí 

získáme polohový číslicový PID regulátor neboli proporcionálně sumačně diferenční 

regulátor PSD. [7] 

(3.10) 

Pouţitím náhrady I sloţky je Z – přenos polohového PSD regulátoru: 

(3.11) 

Následně se pouţívá přírůstkový tvar algoritmu PSD regulátoru: 

(3.12) 

Z čehoţ Z- přenos PSD regulátoru: 

(3.13) 

Parametry          se vypočítají podle těchto vztahů: 
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Tab 3.2 Druhy číslicových regulátorů. 

Regulátor Diferenční rovnice  Z-přenos 

P 
  

číslicový I 

 

 

číslicový PI 

  

PD 

  

číslicový PID 

  

 

4. Metody seřízení regulátorů 
 

4.1 Ziegler – Nicholsova metoda 

 

4.1.1 Metoda kritických parametrů 

 

Tato metoda seřizovaní regulátorů je jedna z nejuniverzálnějších a byla 

publikována jiţ v roce 1942. Základním předpokladem metody je přivést regulační 

obvod do kritického stavu neboli na kmitavou hranici stability. Regulátor pracuje pouze 

s proporcionální sloţkou a integrační a derivační sloţky jsou vyřazeny.  
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Následně se systém budí krátkým impulsem a postupně se zvětšuje zesílení 

soustavy do té doby, dokud nebude soustava na mezi stability (obr 4.1). Při tomto stavu 

se perioda těchto kmitů nazve kritickou periodou Tk  a kritické zesílení Kpk. Tyto 

získané hodnoty se dosadí do tabulky 4.1 stavitelných analogových regulátorů, čímţ se 

získají optimální parametry pro jakýkoliv typ spojitého regulátoru. [7] [8] 

 

 

Obr. 4.1 Soustava na mezi stability. [9] 

 

 

Tab. 4.1 Výpočet konstant pro jednotlivé regulátory. [9] 

Regulátor          

P        - - 

PI           

   
        

 

PID                       

 

 

Postup seřizování regulátoru metodou kritických parametrů 

 

1. Integrační a derivační sloţky nastavíme podle těchto parametrů.  

             

 

2. Zvyšujeme zesílení regulátoru Kpk  aţ do hodnoty, kdy dostaneme netlumené 

 kmity o konstantní amplitudě a konstantní periodě. 
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3.  Změříme zesílení, které odpovídá kritickému zesílení Kpk a změříme dobu      

kmitu, která odpovídá kritické periodě Tk. 

 

4. Z naměřených kritických hodnot zesílení Kpk a doby kmitu Tk pak, podle tab 2 

určíme optimální parametry Kp, TI a TD regulátoru, které můţeme nastavit 

 na skutečném regulátoru. 

 

Ziegler – Nicholsova metoda metoda kritických parametrů je výhodná 

především tím, ţe nepředpokládá ţádnou znalost vlastností regulované soustavy a ţe 

pracuje s reálnou soustavou i regulátorem. Seřízení nelze pouţít u regulačních obvodů 

stabilních, protoţe takovýto obvod nelze přivést na hranici stability. [8][9] 

 

4.1.2 Metoda přechodové charakteristiky 

 

Zieglerova – Nicholsovu metodu přechodové charakteristiky lze vyuţit, známe – 

li přechodovou charakteristiku proporcionální regulované soustavy. Jak je patrné 

z obrázku 4.2 , nejdříve je třeba najít inflexní bod, ve kterém se vyznačí tečna. Následně 

se určí doba náběhu Tu, doba průtahu Tn a odečteme hodnotu statického zesílení ks. 

Pomocí těchto získaných hodnot určíme optimální hodnoty stavitelných parametrů 

regulátoru pomocí tabulky 4.2. [9] 

Tab. 4.2 Výpočet konstant pro jednotlivé regulátory. [9] 

Regulátor          

P   
    

 
- - 

PI 0,9
  

    
        - 

PID 1,2
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Obr 4.2 Volba doby náběhu a doby průtahu. 

 

 

Postup seřizování regulátoru metodou přechodových charakteristik. 

 

1. Z přechodové charakteristiky nekmitavé proporcionální regulované soustavy se 

určí doba průtahu Tn  doba náběhu Tu, a koeficient přenosu ks. 

2. Z tabulky 4.2 se pro zvolený typ analogového regulátoru vypočítají hodnoty 

jeho stavitelných parametrů. [9] 

 

4.2 Metoda požadovaného modelu 

 

Metoda také známa pod názvem metoda inverze dynamiky vycházející z modelu 

uzavřeného regulačního obvodu. Jedná se o metodu velmi jednoduchou a účinnou. 

Výhodou těchto seřízení regulátorů je v moţnosti pouţití pro nekmitavý regulační 

pochod, tak i pro regulační pochod kmitavý. Umoţňuje seřizování číslicových 

regulátorů pro diskrétní regulační obvody a také spojitých regulátorů pro spojité 

regulační obvody.  Výhody i nevýhody formulovala ve své publikaci autorka  Vítečková 

[12] následovně: “Její velikou výhodou je jednoduchost a univerzálnost, naproti tomu 

základní nevýhodou je malá přesnost“. [10][11] 

Pomocí této metody dokáţeme přímo určit typ regulátoru, který se 

má pouţít pro danou soustavu a zajistí jeho seřízení pro zvolený relativní překmit 
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v rozmezí od 0 do 50 %.  

Před pouţitím této metody je zapotřebí mít přenos regulované soustavy 

v základním tvaru. Těchto tvarů je několik a jsou vyznačeny v tabulce 4.4. V případě, ţe 

soustava nemá jeden ze základních tvarů, musí se její přenos aproximovat. 

3.2.1 Soustava bez dopravního zpoždění 

 

Pro regulované soustavy bez dopravního zpoţdění se předpokládá poţadovaný 

aperiodický průběh přechodové charakteristiky hw(t) uzavřeného regulačního obvodu 

(obr 4.3). Poţadovaný přenos řízení GW(s) je tedy uvaţován ve tvaru:  

 (4.1) 

   - časová konstanta uzavřeného regulačního obvodu, která se musí volit s ohledem na 

omezení akční veličiny a také n poţadovanou dobu regulace. [12] 

 

 

Obr. 4.3 Předpokládaný průběh přechodové charakteristiky pro regulované soustavy bez 

dopravního zpoždění. 

 

4.2.2 Soustava s dopravním zpožděním 

 

Při pouţití soustavy s dopravním zpoţděním se nejdříve musí zvolit poţadovaný 

překmit v rozmezí (0 ≤   ≤ 0,5). Pro přechodovou charakteristiku uzavřeného 

regulačního obvodu na obrázku 4.4 se předpokládá poţadovaný přenos řízení GW(s): 



34 
 

(4.2) 

 

 

Obr. 4.4 Předpokládaný průběh přechodové charakteristiky pro regulované soustavy s 

dopravním zpoţděním. 

 

V případě, ţe je určena velikost překmitu, je známá hodnota β z tabulky 4.3. 

Následně tyto dvě hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet poţadovaného parametru 

a0 pro zadaný překmit. [10] 

 (4.3) 

Podle tvaru přenosu regulované soustavy se určí doporučený typ regulátoru a 

odpovídající hodnoty jeho stavitelných parametrů podle tabulky 4.3. [10] 

Tab. 4.3 Zjištění hodnoty β pro daný překmit. [9] 

  0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

β 2,718 1,994 1,720 1,561 1,437 1,337 1,248 1,172 1,104 1,045 0,992 
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Tab. 4.4  typy regulátorů a výpočet jejich stavitelných parametrů. [12] 

 

 

 

 

5. Matlab Simulink 
 

V praktické části diplomové práce je pouţit pogram Matlab od firmy Mathworks. 

Tento program se skládá z mnoha nadstaveb a toolboxů. Pro simulování a modelování 

soustav řízení byl vybrán Simulink. Popis jednotlivých bloků pouţitých v programu 

Matlab – Simulink je popsán níţe: 

 

Step  

Tento blok provádí skok mezi dvěma uţivatelsky 

definovatelnými hodnotami. Nastavuje se zde poţadovaná 

hodnota.  

 

Scope 

  

Blok zobrazující závislost vstupních dat na čase.  
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Transfer fcn 

Blok modelující lineární systému. Zde se nastavují konstanty 

funkce regulované soustavy, která je vyjádřená v Laplaceově 

transformaci. 

 

Sum 

 

Blok sumátor porovnává ţádanou veličinu s výstupní 

veličinou soustavy.  

 

Saturation 

 

Blok stanovující omezení vstupní veličiny na zvolenou dolní 

a horní mez. 

  

 

PID 

Blok představující ideální PID, PI, PD a P regulátor. V tomto 

bloku je třeba definovat proporcionální, integrační a 

derivační sloţky. 

 

Gain 

 

Blok zesilující signál o uţivatelsky zvolenou konstantu. 

 

 

Divide 

Matematický blok, který dělí dva vstupní signály.  

 

 

Display 

         Display blok zobrazující aktuální hodnotu ve větvi. 
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Lookup Table 

 

Matematický blok aproximující jednorozměrnou funkci. 

Slouţí pro výpočet spalovacího poměru. 

 

 

OPC config 

OPC configuration blok definuje OPC klienty uţívající tento 

model. Rozpoznává chyby a události. Tento blok je obsazen 

v modelu vţdy pouze jeden. 

 

OPC read 

     OPC read blok čte proměnné z OPC serveru.  

 

  

 

OPC write 

OPC write blok zapisuje proměnné do OPC serveru. 
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6. Praktická část 
 

V praktické části byly pouţity tyto programy: 

Rockwell Automation, inc:  

- RSlogic 5000 v19.0.1, SoftLogix chassis monitor v19.00.00, RSlinx classic 

gateway v2.52.00.17, Tag Data Monitor tool v2.0.1. 

The Mathworks, inc: 

-      Matlab 7.7.0 R2008b, Simulink 7.2 R2008b, OPC tool 2.1.2 R2008b. 

 

6.1 Program RSlogix 5000 – PID instrukce 

 

Software RSLogix 5000 je navrţený pro programování automatizačních 

přístrojů platformy Logix firmy Rockwell Automation. V této diplomové práci je 

vyuţita instrukce PID, která představuje reálný regulátor pro namodelovanou soustavu 

v programu Matlab – Simulink. V následující tabulce 6.1 jsou popsány a vysvětleny 

jednotlivé operandy PID instrukce. 

 

Tab. 6.1 Operandy PID instrukce. [17] 

 Typ Formát Popis 

PID PID struktura Struktura PID 

Process 

variable 

SINT 

INT 

DINT 

REAL 

tag Vstup do regulátoru nebo – li 

hodnota, kterou chceme řídit. 

Tieback SINT 

INT 

DINT 

REAL 

tag Výstup hardwarové 

ruční/automatické stanice, jeţ je 

přemostěna výstupem procesu. 

Při nepouţití zvolit hodnotu „0“. 

Control 

variable 

PID tag Výstupní hodnota regulátoru nebo – 

li akční veličina ovládající zařízení. 

PID master 

loop 

PID struktura Pokud je tento PID slave loop a 

soustava je kaskádovitá je nutné 
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napsat jméno hlavního PID. 

Při nepouţití zvolit hodnotu „0“. 

Inhold bit BOOL tag Aktuální status inhold bitu 

z analogového výstupního kanálu 

1 756 pro podporu bezúrazového 

startu. 

Při nepouţití zvolit hodnotu „0“. 

Inhold value SINT 

INT 

DINT 

REAL 

tag Zpětně čtená hodnota z analogového 

výstupního kanálu pro podporu 

beznárazového startu. 

Při nepouţití zvolit hodnotu „0“. 

Setpoint   pouze zobrazení 

aktuální hodnota setpointu 

Process 

variable 

  pouze zobrazení 

aktuální hodnota scalované Process 

Variable 

Output %   pouze zobrazení 

hodnota aktuálního výstupu v 

procentech 

 

V okamţiku, kdy je vloţena instrukce PID a nastavené jednotlivé operandy, po  

kliknutí na ikonku zobrazenou na obrázku 6.1 se objeví konfigurační tabulka PID bloku. 

 

 

Obr. 6.1 Konfigurační tabulka instrukce. 
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Konfigurační tabulka PID se skládá z jednotlivých specifikací, které slouţí 

k nastavení vlastností PID bloku a jsou popsány níţe. Detailní tabulka všech parametrů 

instrukce je uvedena v příloze 2. 

6.1.1 Specifikace ladění (tuning) 

 

V záloţce tuning se definují tyto poloţky (obr. 6.2):  

 

Obr. 6.2 Specifikace ladění. 

 

- Setpoint: Vloţit hodnotu (.SP). 

- Set out %: Vloţit hodnotu set output v procentech (.SO). V softwarovém 

manuálním módu je takto hodnota pouţita pro výstup. V auto módu tato 

hodnota zobrazuje výstup v % a je předávána do OPC serveru. 

- Output bias Vloţit hodnotu bias v procentech. 

- Proporcionální zesílení Kp: 

- Integrační zesílení Ki: 

- Derivační zesílení Kd: 

- Manual mode: Zvolit manual nebo software manual . Pokud jsou zvoleny 

obě moţnosti manual mod překryje soft. Pokud jsou odškrtnuty obě 

moţnosti je pouţit auto mod.  
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6.1.2 Specifikace konfigurace (configuration). 

 

V záloţce configuration se definují tyto poloţky (obr. 6.3) 

 

Obr. 6.4 Specifikace konfigurace. 

 

- PID equation: Zde je nutné zvolit nezávislá nebo závislá zesílení. 

- Control action: Nutno zvolit buď E=PV-SP nebo E=SP-PV 

- Derivative of: Zvolit PV nebo error. Hodnotu PV je nutno pouţít k eliminaci 

špiček vznikajících při změnách setpointu a hodnotu Error pro rychlejší 

schopnost reagovat na změny setpointu. 

- Loop update time: Vloţit update time pro PID instrukci. Musí být větší 

nebo rovno neţ 0.01. 

- CV high limit: Horní mez pro hodnotu 41utomat variable. 

- CV low limit: Spodní mez pro 41utomat variable. 

- Deadband value: Hodnota pásma necitlivosti. 

- No derivative smoothing: Povolení nebo zakázaní derivačního vyhlazení. 

- No bias calculation: Povolení nebo zakázaní této volby vyjadřující chybu, 

která vede ke zkreslení výsledků. 

- No zero crossing in deadband: Povolení nebo zakázání počatku pro pásmo 

necitlivosti. 
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- PV 42utomati: Povolení nebo zakázaní této volby. 

- Cascade 42uto: Povolení nebo zakázaní kaskádové smyčky. 

- Cascade type: Při povolení kaskádové smyčky je třeba zvolit buď slave 

nebo master. 

 

6.1.3 Specifikace alarmů (alarms) 

 

V záloţce alarms se definují tyto poloţky (obr. 6.4): 

 

Obr. 6.4 Specifikace alarmů. 

 

- PV high: Hodnota horní meze alarmu proces variable. 

- PV low: Hodnota dolní meze alarmu proces variable. 

- PV deadband: Hodnota pásma necitlivosti proces variable. 

- Positive deviation: Hodnota záporné odchylky. 

- Negative deviation: Hodnota záporné odchylky. 

- Deviation deadband: Hodnota pásma necitlivosti odchylky. 

6.1.4 Specifikace scalingu (scaling): 

 

V záloţce scaling se definují tyto poloţky (obr. 6.5): 
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Obr. 6.5 Specifikace scaling. 

 

- PV unscaled maximum: Vloţit maximální hodnotu proces variable, která je 

rovna max. hodnotě přijaté z analogového vstupního kanálu. 

- PV unscaled minimum: Vloţit minimální hodnotu proces variable, která je 

rovna min. hodnotě přijaté z analogového vstupního kanálu. 

- PV engineering units max.: maximální inţenýrská jednotka. 

- PV engineering units min.: minimální inţenýrská jednotka. 

- CV maximum: maximální hodnota CV 100 %. 

- CV minimum: minimální hodnota CV 0 %. 

- Tieback maximum: maximální hodnota tieback, která je rovna max. 

hodnotě přijaté z analogového vstupního kanálu. 

- Tieback minimum: minimální hodnota tieback, která je rovna min. hodnotě 

přijaté z analogového vstupního kanálu. 

- PID initialized: Při změně scalovací konstanty během Run módu je nutno 

odškrnout volbu pro reinicializaci vnitřních hodnot descaligu. 

6.1.5 Specifikace tag: 

 

V záloţce tag se definují tyto poloţky: 

- Name: Pojmenování konfigurace pro instrukci PID. 

- Description: Slouţí pro poznámky či popis instrukce. 
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6.1.6 Volba zesílení 

 

V záloţce konfigurace je třeba nadefinovat dvě důleţité poloţky. Jedná se o 

hodnoty PID equation a Control action. V poli PID rovnice je na výběr závislé zesílení a 

nezávislé zesílení. Při pouţití nezávislého zesílení proporcionální, integrační a derivační 

zesílení ovlivňuje pouze specifické proporcionální, integrační a derivační formy. Při 

pouţití závislého zesílení je proporcionální zesílení změněno na řídící zesílení, které 

ovlivňuje všechny tři formy.  Tvary rovnic jsou uvedeny níţe v tabulkách 6.1 a 6.2. [16] 

 

Tab. 6.1 Závislé parametry regulátoru. [17] 

Druh zesílení Derivative of Equation 

Závislé zesílení 

 

error 

        
 

  
     

 

 

  

  

  
 

      

 Process 

variable 

E=SP-PV 

        
 

  
     

 

 

  

   

  
 

      

E=PV-SP 
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Tab. 6.2 Nezávislé parametry regulátoru. [17] 

Druh zesílení Derivative of Equation 

Nezávislé zesílení 

 

error 

              

 

 

  

  

  

      

 Process 

variable 

E=SP-PV 

              

 

 

  

   

  

      

E=PV-SP 

              

 

 

  

   

  

      

 

6.1.7 Derivační vychlazení (derivative smoothing) 

 

Instrukce PID je také vybavena filtrem derivačního vychlazení. Filtr pracuje na 

principu pomaloběţného digitálního filtru pomáhající minimalizovat velké derivační 

špičky způsobené rušením process variable neboli výstupní hodnotou soustavy. Čím 

větší hodnota derivačního zesílení tím více začíná být toto vychlazení agresivní. 

V případě, ţe má proces velké hodnoty derivačního zesílení (např. kolem Kd > 10) lze 

derivační vychlazení zakázat volbou No derivation smooothing v záloţce configuration. 

[16] 

 

6.1.8 Nastavení pásma necitlivosti (deadband value) 

 

Nastavení pásma necitlivosti umoţňuje zvolit rozsah, kde zůstává výstup 

neměnný v případě, ţe chyba je uvnitř rozsahu. Jedná se o nastavení jak přesně má 

výstupní veličina souhlasit s ţádanou hodnotou. Také pomáhá minimalizovat akční 

zásahy do ovládacího zařízení. Pásmo necitlivosti lze nastavit na horní a spodní mez od 

hodnoty setpoint v záloţce alarms. Při pouţití pásma necitlivosti musí být hodnota 

kontrol variable typ REAL. [16] 
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6.1.9 Výstupní meze instrukce PID 

 

V případě, ţe instrukce PID zjistí, ţe výstup čili hodnota procces variable 

dosáhla limitu, automaticky nastaví 46utomat bit, který vrátí výstup z překračující 

hodnoty na dolní nebo horní mez. [16] 

 

6.1.10 Časování instrukce PID 

 

Pro správný a optimální výsledek regulačního procesu je nutné nastavit správné 

časování. Časování instrukce PID a vzorkování proměnné proces variable z regulované 

soustavy musí být obnovovány v periodickém intervalu. Pro pomalé teplotní smyčky 

stačí nastavit time update 1 sekundu. U rychlejších smyček by měl být time update niţší 

v podobě desítek milisekund. Cílem časování je synchronizovat provádění instrukce 

PID a vzorkovaní proces variable.  

Instrukce PID musí být v periodickém úkolu, kde jeho čas je roven času smyčky 

(.UPD). Následně je důleţité, aby hodnota proces variable z regulované soustavy byla 

vzorkována do procesoru přibliţně 5 aţ 10x rychleji neţ je čas periodického úkolu. [16] 

 

6.1.11 Vlečná regulace – kaskádování 

 

V případě, ţe je řízená soustava regulovaná vlečnou regulací, lze vyuţít funkci 

kaskádových smyček. 

 

Obr 6.6 PID instrukce v kaskádním zapojení. 
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Hlavní řídící PID instrukce se nastaví jako master a ten přiřazuje výstup 

v procentech do vedlejší pomocné smyčky označené jako slave (obr. 6.6). Pomocná 

smyčka automaticky převádí výstup hlavní smyčky do správných inţenýrských jednotek 

pro nastavení setpointu vedlejší pomocné smyčky. [16] 

 

6.2 Vytvoření modelu v Simulinku 

 

V prostředí programu Matlab – Simulink byly vytvořeny dva modely řídící 

soustavy.  

V prvním případě se jedná o model jednoduché soustavy druhého řádu řízené 

PID regulátorem (obr. 6.7). Tento model slouţil pouze jako testovací. Byly na něm 

vyzkoušeny metody seřízení parametrů PID a propojení s OPC serverem. 

Regulovaná soustava       tohoto modelu je daná přenosem: 

 

   
 

             
. 

 

Pomocí metody poţadovaného modelu byly vypočítány parametry PID regulátoru: 

Kp=0.5 ; Ti=0.05 ; Td=2.4.  

Poţadovaná hodnota v bloku step byla nastavena na 1. Na obrázku 6.8 je 

vykreslena přechodová charakteristika kde lze vidět, ţe tato soustava je seřízena 

správně. 

 

 

Obr 6.7 Soustava druhého řádu. 

 



48 
 

 

Obr. 6.8 Přechodová charakteristika druhého řádu. 

 

V druhém případě je namodelován systém řízení teploty pece (obr. 6.9). Tento 

typ soustavy funguje na principu vlečné regulace (kaskádní). Model se skládá celkem ze 

tří regulovaných soustav: 

- Soustava regulace plynu: 

Přenos soustavy     
 

             
. 

Podle časových konstant a zesílení byly vypočteny optimální parametry pro 

PID regulátor této soustavy pomocí metody poţadovaného modelu: 

Kp=1 ; Ti=0.08 ; Td=1.6.  

- Soustava regulace vzduchu: 

Přenos soustavy     
 

             
. 

Podle časových konstant a zesílení byly vyopčteny optimální parametry pro 

PID regulátor této soustavy pomocí metody poţadovaného modelu: 

Kp=1; Ti=0.05; Td=2.5.  

- Soustava regulace teploty: 

Přenos soustavy     
 

                 
. 

Podle časových konstant a zesílení byly vypočteny optimální parametry pro 

PID regulátor této soustavy pomocí metody poţadovaného modelu: 

Kp=0.1; Ti=0.0004; Td=184.  
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Obr. 6.9 Model soustavy řízení teploty pece. 

6.3 Propojení Simulink modelu s reálným regulátorem 

 

Dalším úkolem praktické částí bylo nahradit ideální PID regulátor v Simulinku 

reálným regulátorem, coţ umoţní porovnat chování soustavy řízené ideálním 

regulátorem a reálným regulátorem. Původním záměrem bylo pouţítí fyzického 

regulátoru Allan – Bradley propojeného klasickým ethernetovým kabelem. Avšak pro 

pohodlnější řešení a především pro domácí pouţití byl zvolen virtuální server a program 

Rslogix 5000 od firmy Rockwell Automation. 

Celý tento proces byl zpracováván na virtuálním operačním systému Windows 

server 2003 spouštěným na OS Windows 7 a skládá se z těchto kroků: 

 

- Vytvoření virtuálního programovatelného automatu v utilitě Softlogix 

chassis monitor a komunikačního modulu. 

- Vytvoření OPC serveru v utilitě Rslinx classsic gateway. 

- V programu Rslogix 5800 nakonfigurovat PID regulátor. 

- Propojení modelu v Simulinku s OPC serverem. 

- Spuštění simulace a porovnávání soustav. 
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6.4 Softlogix chassis monitor 

 

V tomto kroku je důleţité přidat modul představující skutečný programovatelný 

regulátor (obr. 6.10). Byl zvolen regulátor 1789 L60/A SoftLogix 5860 controller od 

výrobce Allen – Bradley. Následně bylo nutné vytvořit spojení prostřednictvím virtuální 

ethernetové síťové karty Allen – Bradley s IP adresou 172.16.36.21 a komunikační 

adaptér RSLinx enterprise desktop. 

 

 

Obr. 6.10 Moduly v SoftLogix chassis monitor. 

6.5 OPC server 

 

Po zprovoznění virtuálního PLC a komunikačního rozhraní nastává okamţik 

vytvoření OPC serveru. Tento proces se provádí v utilitě RSLinx classic gateway a 

postup je následující: 

V záloţce Communications kliknout myší na Rswho kde se objeví okno se 

seznamem zařízení a komunikačního rozhraní připojeného na blackplane s názvem 

AB_VBP-1 1789-A17/A Virtual Chassis nastavené v předchozím kroku v Softlogix 

chassis monitor. Na obrázku 6.11 je vidět, ţe obsahuje virtuální PLC regulátor Softlogix 

5860, komunikační adaptér Rslinx enterprise a ethernet rozhraní Softlogix 5800.  
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Obr. 6.11 Program Rslinx classic gateway a seznam připojeným zařízení. 

 

Pro vytvoření OPC serveru, který načítá data z regulátoru kliknout pravým 

tlačítkem myši na Soflogix 5860 controller xx a v dialogovém okně vybrat moţnost 

Configure New DDE/OPC Topic. 

Okno Configure New DDE/OPC Topic obsahuje tři záloţky: 

 

- Data source: zde je znázorněno z jakého procesoru bude OPC server čerpat 

data. 

- Data collection: v této záloţce vybrat procesor type Logix5000 a zaškrtnout 

volbu Polled messages a nastavit 10 mSec. Tato hodnota udává, v jakých 

časových intervalech bude posílat regulátor data do OPC serveru. 

- Advanced communication: zde je nutno nastavit ovladač skrze který bude 

komunikovat OPC server s procesorem regulátoru. 

 

Pro kontrolu zdali je OPC server správně nastaven a přijímá korektní data, lze 

vyuţít utilitu Tag Data Monitor tool v programu RSLogix 5000. 
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6.6 RSLogix 5000 

 

Od tohoto kroku se jiţ pracuje pouze se soustavou řízení teploty pece. 

V programu Rslogix 5000 zvolíme v záloţce special instrukci PID (obr. 6.12).  

 

 

Obr 6.12 PID instrukce v programu RSLogix 5000. 

 

V modelu soustavy jsou obsaţeny tři regulátory, proto musíme natáhnout na 

příčku tři PID instrukce, které slouţí pro jednotlivé subsoustavy. Jednotlivé operandy a 

specifikace těchto instrukcí jsou nastaveny takto:  

 

PID instrukce Teplota 

PID: Teplota 

Process variable: Yteplota 

Control variable U teplota 

Setpoint: 80 

Kp; Ti; Kd: 0.1; 0.0004; 184. 

Loop Update limit: 0.25 

Unscaled max: 100% 

Unscaled min: 0% 

Engineering unit max: 100% 

Engineering unit min: 0% 

Control variable max: 100% 

Control variable min: 0% 

PID instrukce Plyn 

PID: Plyn 

Process variable: Yplyn 

Control variable Uplyn 

Setpoint:  

Kp; Ti; Kd: 1; 0.08; 1.6 

PID master: Teplota 

Loop Update limit: 0.25 

Unscaled max: 100% 

Unscaled min: 0% 

Engineering unit max:100% 

Engineering unit min: 0% 

Control variable max: 100% 

PID instrukce Vzduch 

PID: Vzduch 

Process variable: Yvzduch 

Control variable Uvzduch 

Setpoint:  

Kp; Ti; Kd: 1; 0.05; 2.5 

PID master: Plyn 

Loop Update limit: 0.25 

Unscaled max: 100% 

Unscaled min: 0% 

Engineering unit max: 

100% 

Engineering unit min: 0% 
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Cascade: master 

 

Control variable min: 0% 

Cascade: slave 

 

Control variable max: 100% 

Control variable min: 0% 

Cascade: slave 

 

Proměnné pouţité v PID instrukcích se definují v okně controller organizer a 

záloţce Programs Tags (obr. 6.13). Proměnné pro control variable a process variable 

musí být definovány jako typ real a pro operand PID typu PID. 

 

 

Obr. 6.13. Deklarace proměnných. 

6.7 Simulink a OPC server 

 

Cílem této fáze je připojení matlabu k OPC serveru. V programu Matlab 

klikneme postupně na Start -> Toolboxes -> OPC -> OPC Tool. Po spuštění se objeví 

toolbox OPC slouţící pro připojení matlabu k OPC serveru. V okně Host and OPC 

servers vyhledáme jiţ vytvořený OPC server a klikneme na connect (obr 6.13). V tomto 

případě má OPC server název RS linx remote OPC server.  
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Obr. 6.13. Prostředí OPC tool. 

 

V okně OPC toolbox object jsou zobrazeny jednotlivé proměnné, které jsou 

načteny do OPC serveru z programu Rslogix 5000. Po kliknutí pravým tlačítkem myši 

na skupinu proměnných dále najedeme kurzorem na Export to a zvolíme moţnost 

Simulink OPC read nebo write podle toho do jakého bloku v Simulinku chceme tuto 

skupinu proměnných načíst (Obr. 6.14). 

 

 

Obr. 6.14 Načtení proměnných do bloku OPC write nebo OPC read. 
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Propojení modelu řízení teploty pece v Simulinku s OPC serverem je 

znázorněno na obrázku 6.15. 

Jak jiţ bylo zmíněno v odstavci o časování PID instrukce, je důleţité, aby 

vzorkování výstupní veličiny (process variable) bylo rychlejší neţ čas provádění 

instrukce. Proto je v tomto kroku důleţité nastavit sample time (vzorkovaní do 

procesoru) v jednotlivých blocích OPC write na hodnotu 0.05. 

 

 

Obr. 6.15 Propojení modelu soustavy řízení pece s OPC serverem. 

 

6.8 Spuštění simulace řízení 

 

V poslední fázi praktické části dochází k propojení soustavy řízené ideálním 

regulátorem a soustavy řízené reálným regulátorem PLC do jednoho modelu 

v Simulinku. Obrázek tohoto modelu je příliš velký a nevejde se na jednu stránku, proto 

je umístěn v příloze 1. Poţadované hodnoty v obou soustavách jsou nastaveny na 80% 

z maximální povolené teploty 1600 °C. Cílem tedy je regulovat teplotu pece na hodnotu 

1280 °C. Čas simulace je nastaven na 20 000 sekund, coţ je doba, za kterou by měly 

obě soustavy být v ustáleném stavu na poţadované hodnotě. Výstupy těchto dvou 

soustav jsou vedeny do jednoho bloku Scope vykreslující přechodové charakteristiky 

čímţ dochází k porovnání jejich průběhů (obr. 6.16). 
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Obr. 6.16 Přechodové charakteristiky soustavy s reálným a ideálním regulátorem. 
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7. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit modely soustav řízení regulované 

reálnými PID regulátory prostřednictvím OPC serveru v porovnání s ideálními 

regulátory. 

V teoretické části bylo vysvětleno řešení průmyslové komunikace zaloţené na 

řešení organizace OPC Foundation a byl popsán regulační obvod společně se základy 

číslicových a analogických regulátorů. 

V prvním kroku experimentální části diplomové práce bylo nejdříve důleţité 

namodelovat jednoduchou soustavu druhého řádu a dále soustavu řízení teploty pece 

v programu Matlab – Simulink. Následně byl zprovozněn OPC server v programu RS 

Linx Classic Gateway načítající data z regulátoru v PLC a OPC klient načítající data do 

regulovaných soustav v programu Matlab – OPC tool. Pro naprogramování reálného 

řízení namodelovaných soustav byl vyuţit program RSlogix 5000. Po otestování 

komunikace mezi namodelovanou soustavou druhého řádu a skutečným regulátorem 

přes OPC server byla ověřená správná funkčnost zapojení. Vlastní fyzické regulátory 

běţely na PLC řady RSLOGIX 5000. 

Cílem poslední části bylo porovnání chování soustavy řízení teploty pece řízené 

reálným PID regulátorem a ideálním PID regulátorem. Ideální regulátor představoval 

PID blok v Simulinku a reálný regulátor PID instrukce v programu RSlogix 5000. Pro 

seřízení PID regulátorů byla zvolena rychlá a jednoduchá metoda poţadovaného 

modelu. Z průběhu simulace řízení byly vykresleny přechodové charakteristiky 

porovnávající chování obou soustav. Z těchto charakteristik je patrné, ţe soustava řízená 

skutečnými regulátory má rychlejší průběh, ale lehký překmit na rozdíl od ideální 

soustavy. Toto můţe být zapříčiněno chybou v komunikaci prostřednictvím OPC 

serveru a neznalostí vnitřní struktury reálných regulátorů.  

Vzhledem k tomu, ţe tato diplomová práce obsahuje popis a vytvoření modelů 

v programu Matlab – Simulink, OPC serveru a reálných PID regulátorů, můţe slouţit 

jako učební pomůcka k předmětům Modelování a Simulace nebo Programovatelné 

logické automaty. 
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Příloha 1 Model zapojení soustavy řízení teploty v peci připojený na skutečný 

regulátor a model zapojení soustavy řízení teploty v peci připojený na 

ideální regulátor.   

Příloha 2 Parametry PID instrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


