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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá online identifikací simulovaných a reálných soustav. Platformou pro tato měření 

je MATLAB, ve kterém vzniklo i grafické uživatelské rozhraní pro identifikaci. Při proměřování 

simulované soustavy je využíváno Simulinku. V případě identifikace reálné soustavy bylo provedeno 

měření na přípravku, který byl za tímto účelem vyroben a může dále sloužit pro výuku. Měření na 

přípravku je realizováno multifunkční kartou MF 624. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

This work deals with the online identification of both simulated and real systems, using a platform 

MATLAB in which the Graphical User Interface has been created too. During the measuring of 

simulated systems the Simulink is used. As for the identification of real system the measuring was 

performed on a device made for the reason and can be used for the education. Measuring on the device 

is realized using a multifunction card MF 624. 
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Seznam základních použitých zkratek a symbolů: 
 
A/D  analogový/digitální 
ARX  autoregresivní model s externí proměnnou 
D/A  digitální/analogový 
GUI  grafické uživatelské rozhraní 
PCI  Peripheral Component Interconnect 
PWM  pulzně šířková modulace 
RARX  autoregresivní model s externí proměnnou získaný rekurzivní identifikací 
RGB  barevný model červená-zelená-modrá 
RTT  Real Time Toolbox 
SISO  jeden vstup a jeden výstup (soustava) 
TTL  tranzistorově-tranzistorová logika 
 
 
 
A  matice vnitřních vazeb systému; amplituda signálu (GUI) 
an  n-tý parametr jmenovatele (GUI) 
B  matice vazeb systému na vstup 
bn  n-tý parametr čitatele (GUI) 
C  kapacita 
G(s)  spojitý přenos soustavy 
G(z)  diskrétní přenos soustavy 
N  počet kroků identifikace 
na  počet pólů jmenovatele (GUI) 
nb  počet nul čitatele +1 (GUI) 
nk  dopravní zpoždění v počtu vzorků (GUI) 
p  pól soustavy 
P  odpor potenciometru; výkon šumu (GUI) 
R  odpor 
s  komplexní proměnná v Laplaceově transformaci 
T  časová konstanta jmenovatele přenosu; perioda signálu (GUI) 
Ts  perioda vzorkování (GUI) 
u  vstup soustavy 
W  váhová matice 
y  výstup soustavy 
z  komplexní proměnná v Z-transformaci 
γ  vektor korekcí 
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ε  chyba výstupu 
Θ  vektor parametrů modelu (= thm v GUI) 
λ  váhový koeficient (= lambda v GUI) 
ψ  datový vektor 
Ψ  matice dat tvořená datovými vektory ψ(k) 
τ   časová konstanta v čitateli přenosu 
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1 ÚVOD 

Stejně jako kdekoliv jinde také v teorii signálů a soustav vzniká potřeba identifikace neznámých 
parametrů. I zde platí, že po neúspěchu analyzovat skutečnost známými zákony a zkušenostmi, 
přistupujeme k experimentům. Tato práce je v jádře pojednává o zkoumání reakce vstupního signálu 
na identifikovaný objekt, jejímž vyhodnocením lze získat informace o dynamické povaze systému, a 
jejím cílem je vytvoření výukového GUI pro určování parametrů SISO soustav. GUI umožňuje 
průběžně, v reálném čase identifikovat diskrétní přenosovou funkci soustavy simulované, definované 
v modelu MATLAB/Simulink, i reálné, připojené na měřicí kartu, a to na základě nastavení 
identifikačního signálu, předpokládaných parametrů soustavy a identifikační metody nejmenších 
čtverců s exponenciálním zapomínáním. Výsledky identifikace jsou vypisovány průběžně ve tvaru 
diskrétní přenosové funkce, jejíž koeficienty jsou hledané parametry soustavy. 
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2 IDENTIFIKACE 

Identifikace je proces přiřazení abstraktního anebo fyzického modelu k originálu – zkoumané 
soustavě. Podle způsobu přiřazení modelu dělíme identifikaci na analytickou a experimentální. 
Pro analytickou identifikaci soustavy platí, že její matematický model je odvozován na základě 
matematicko-fyzikální analýzy. Předmětem experimentální identifikace je stanovení matematického 
modelu experimentálním postupem, tedy zkoumáním reakce testovacího signálů na vyšetřovanou 
soustavu. 
 

2.1 Analytická identifikace 

Na základě fyzikálních, chemických a dalších zákonů, popisujících významné jevy v soustavě, jsou při 
analytické identifikaci vyvozovány vztahy mezi sledovanými parametry a vzniká tak její matematický 
model. Takto získaný model je strukturální a tedy i vztahy, kterými je popsán, odpovídají příslušným 
částem soustavy. 
Analytická identifikace, na rozdíl od experimentální, je nemyslitelná bez esenciální znalosti 
probíhajícího procesu a umění jej vyhodnocovat. Výsledné vztahy mohou být příliš složité a je někdy 
nutné je zjednodušovat. Tento přístup k identifikaci však umožňuje určení dynamických vlastností 
systému ještě před jeho zhotovením. Simulační závěry pak mohou návrhu výrazně zkrátit cestu ke 
konečnému řešení a minimalizovat výrobu prototypů. 
Rozhodujícím kritériem při výběru z identifikačních metod je vždy jejich konkrétní aplikovatelnost. V 
případě analytické identifikace platí, uvažujeme-li různé náhodné vlivy a neurčitosti, že je značně 
omezená, jelikož se s nimi při řešení reálných problémů musí počítat. V určitých případech je pak 
nutné zvážit experimentální přístup k identifikaci. 
 
[2] 

2.2 Experimentální identifikace 

Předmětem experimentální identifikace je vyšetření dynamických vlastností soustavy a stanovení 
jejího matematického modelu pomocí vhodných testovacích signálů. Experimentální identifikace 
předpokládá existenci zkoumaného objektu a možnost experimentovat s ním. Nevyžaduje přesnou 
znalost struktury systému a popis probíhajících procesů, může být ale poměrně náročná na přístrojové 
vybavení. Souhrnně platí, že čím širší a hlubší znalosti o zkoumaném objektu jsou k dispozici, tím 
lépe je možné připravit identifikační experiment – volbou vhodné metody, signálu, doby proměřování 
a periody vzorkování, – následně vyhodnotit měřená data a sestavit přesnější matematický model. 
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Analytický i experimentální přístup mají své přednosti a nedostatky. V technické praxi se často 
setkáme s případy, kdy je nutné oba kombinovat. Analyticky získané modely lze upřesnit pomocí 
měření a aplikace metod experimentální identifikace. 
 
[2] 

2.2.1 Testovací signál 

Podle signálu, kterým se soustava identifikuje, lze rozlišovat identifikaci deterministickým a 
stochastickým signálem. Identifikaci deterministickým signálem je možné aplikovat obecně u soustav, 
jejichž dynamické chování lze opakovaně odvozovat z průběhu vstupních a výstupních veličin. Na 
vstup vyšetřované soustavy jsou přiváděny takové signály, které lze analyticky popsat, tedy časově 
determinované signály jako jednotkový skok anebo harmonický signál. 
Signál tedy musí korespondovat s identifikovaným objektem ve smyslu determinismu anebo 
stochastičnosti. Většina soustav z průmyslové praxe má náhodný charakter. Jejich výstup není 
zpravidla určován jen vstupními signály a jejich minulou historií, ale projevují se na něm i náhodné 
vlivy a jejich zdroj je často neznámý. Tyto soustavy je nutné identifikovat signálem stochastickým, 
který nelze analyticky popsat a každá jeho realizace je tak jedinečná. Představitelem náhodných 
signálů je např. bílý šum. 
Posuzovat vhodnost testovacího signálu lze především z jeho spektrálních vlastností. Určováním 
rozsahu, v němž daný signál zkoumá vlastnosti soustavy, lze dospět k výběru toho nejvhodnějšího. 
Signál, který kryje rozsah frekvenčního spektra soustavy cele, je předurčen pro její identifikaci. 
Signálem, který toto kritérium splňuje za všech okolností je bílý šum, obsahující rovnoměrné 
spektrum všech frekvencí. Bylo by s tím tedy teoreticky možné identifikovat libovolný objekt, ale 
tento signál je pouze myšlenkový. V praxi jeho použití znamená, že obsahuje pouze ty frekvence, 
které jsou důležité z hlediska spektra identifikované soustavy. 
Pseudonáhodné signály představují signály, jejichž vlastnosti jsou za určitých podmínek stejné jako 
náhodných, ale získány jsou deterministickým způsobem (např. pseudonáhodný binární signál). Tyto 
signály jsou vhodné pro použití v praxi. 
Amplitudu testovacích signálů volíme, v rámci možností systému a proměřování, dostatečnou, 
především aby zaručila vybuzování soustavy pro přechod z jednoho ustáleného stavu do druhého. 
 
[2] 

2.2.2 Online identifikace 

Z hlediska měření a vyhodnocování dat můžeme dále rozlišit dva základní způsoby experimentální 
identifikace: offline a online. Při offline identifikaci jsou v průběhu identifikačního experimentu data 
nejdříve zaznamenávána a ukládána na datovém nosiči a až následně vyhodnocena. Proto se můžeme 
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setkat s ekvivalentním názvem, tzv. jednorázové identifikace, postihující lépe povahu této metody. 
Použití jednorázové identifikace je omezeno požadavkem na stacionárnost soustavy. 
Online identifikace vyhodnocuje parametry bezprostředně v celém průběhu měření a proto se označuje 
také jako průběžná. Dále lze algoritmy průběžné identifikace dělit na rekurzivní a nerekurzivní. 
Rekurzivní algoritmy přináší v každém kroku nová data o vstupu a výstupu, kterými jsou nahrazeny 
stávající, zatímco metodou nerekurzivní se model vyhodnocuje na základě souboru ukládaných 
hodnot. 
 
 [1], [2] 
 

2.2.3 Model soustavy 

Výsledkem identifikace je zpravidla diskretizovaný model soustavy. Pro něj obecně platí tento zápis 
ve tvaru diferenční rovnice: ( ) + ( − 1)+. . . + ( − ) = ( ) + ( − 1)+. . . + ( − ), 
 
kde a1, a2,…, an, b1, b2, …, bn jsou parametry soustavy a yM její odhadnutý výstup, pro který 
z diferenční rovnice platí: ( ) = − ( − ) + ( − ), 
 
po aplikaci Z-transformace lze získat tvar: ( ) = − ( ) ∙ ( +. . . + ) + ( ) ∙ ( + +. . . + ), 
 
ze kterého jsou určeny polynomy modelu: ( ) = 1+ +. . . + , ( ) = + +. . . + . 
 
Pro diskrétní přenos soustavy pak platí: ( ) = ( )( ) = ( )( ) = + +. . . +1 + +. . . +   
 
Tímto je popsán deterministický model, odpovídající ARX struktuře, jejíž rekurzivní podoba RARX je 
použita v řešení identifikačního algoritmu pro výpočet parametrů soustavy v GUI. RARX (Recursive 
AutoRegressive Exogenous input), je autoregresivní model s externí proměnnou, získaný rekurzivní 
metodou identifikace. 
 
[1] 
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2.2.4 Rekurzivní metoda nejmenších čtverců 

Nejpoužívanější rekurzivní (průběžnou) metodou identifikace je metoda nejmenších čtverců. V tomto 
algoritmu jde o identifikaci parametrů soustavy dle úvahy: nový odhad = starý odhad + oprava. 
Metoda generuje nový odhad parametrů soustavy Θ(k+1) ve tvaru: ( + 1) = ( ) + ( ) ( + 1), 
 
kde Θ(k) je v tomto zápisu minulý vektor parametrů a vektor korekcí γ(k): ( ) = ( ) ( + 1)( + 1) ( ) ( ) + 1 , 
 
přičemž pro matici P(k) platí: ( ) = [ ( ) ∙ ( )] ,  
 
kde Ψ(k) je matice dat, tvořená po řádcích datovými vektory ψ T příslušného odhadu k. Pro chybu 
výstupu ε v novém kroku k + 1 platí: ( + 1) = ( + 1) − ( + 1) ( ), 
 
což je transformovaná rovnice pro popis modelu a odpovídá rozdílu nově změřené hodnoty výstupu od 
hodnoty předpokládaného výstupu, určeného z parametrů minulého kroku Θ(k). Chceme-li přisuzovat 
odhadům různou váhu, zavedeme váhové koeficienty w(k) a pro vektor korekcí pak vyplývá: ( ) = ( ) ( + 1)( + 1) ( ) ( ) + ( ) , 
 
takže platí, že s rostoucím pořadím kroku k ze souboru měření roste úměrně jejich důležitost. 
Pro metodu tzv. exponenciálního zapomínání se zavedenou váhové koeficienty tak, že jejich hodnota 
vychází ze vztahu: 
w(i) = λi      , 0< λ <1  
pro i = 0,1,2,…, N má váhová matice W pro N minulých hodnot, tedy celkem N+1 změřených hodnot, 
níže uvedený tvar. 

  
 
Nejstarší hodnoty jsou váženy koeficientem zapomínání λN a aktuální hodnota má váhu 1. 
 
[1] 
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3 MĚŘICÍ KARTA MF624 

Měřicí karta Humusoft MF 624 obsahuje sadu periferií pro běžné měřicí a řídicí aplikace. Analogová 
část obsahuje osm čtrnácti bitových A/D převodníků se simultánním vzorkováním všech kanálů a osm 
čtrnácti bitových převodníků D/A se synchronní aktualizací výstupů. Digitální část nabízí čtyři kanály 
vstupů inkrementálních snímačů a čtyři čítače/časovače vhodné např. pro měření frekvence, čítání 
impulzů nebo generování pulzně šířkové modulace. K dispozici jsou i běžné digitální porty. Ke kartě 
se dodávají ovladače pro Microsoft Windows a knihovna pro vývoj aplikací. Dále jsou k dispozici 
ovladače pro Real Time Toolbox, Real Time Windows Target a xPC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 1 Měřicí karta MF624 [4] 
 

3.1 Technické parametry 

• Analogové vstupy: 
 

Kanály: 8 

A/D převodník: 14-bitový, doba převodu 10 μs 

Čas převodu: 1,6 μs 1 kanál 

1,9 μs 2 kanály 

2,5 μs 4 kanály 

3,7 μs 8 kanálů 

Vstupní rozsahy: ±10 V 

Vstupní impedance: 1010 Ω 
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• Analogové výstupy: 
 

Kanály: 8 

Výstupní rozsah: ±10 V 

Výstupní proud: maximálně 5 mA 

Čas ustálení: 31 μs 

 

• Digitální vstupy/výstupy: 
 

Vstupní linky: 8, s úrovněmi TTL 

Výstupní linky: 8, s úrovněmi TTL 

 

• Časovač/čítač: 
 

Kanály: 4 

Rozlišení: 32 bit, 20 ns 

Módy: PWM, čítač, generování pulzu 

 

• Vstupy inkrementálních snímačů: 
 

Vstupní kanály: 4 

Vstupní frekvence: maximálně 2,5 MHz 

Rozlišení: 32 bit 

 

• Všeobecné údaje: 
 

Odběr proudu: 500 mA 

Pracovní teplota: 0 – 50 °C 

Konektory: 2 typu D s 37 piny 

Napájení: PCI (5V) nebo 3,3V 

 
[4], [5] 
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4 HANDLE GRAPHICS 

Handle Graphics je systém pro práci s grafickými objekty v programu MATLAB (prostředí GUIDE), 
mezi které patří textová pole, interaktivní tlačítka, zatržítka, posuvníky, menu anebo 2D a 3D grafy. 
Práce s grafickými objekty se díky systému Handle Graphics zefektivní a její možnosti rozšíří. 
 

[3] 
 

4.1 Grafické objekty 

Grafickým objektem je každý základní prvek použitý k zobrazení libovolného grafického výstupu. Pro 
práci s grafickými objekty je důležitá znalost nejenom jejich účelu, ale i systému hierarchie (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2 Hierarchie základních grafických objektů [3] 
 
Hierarchie grafických objektů souvisí s pojmem dědičnosti. Změníme-li určitou vlastnost na úrovni 
vyšší (Parent), může být přejata určenými objekty nižší úrovně (Children). Nejvýše postaveným je 
v systému Root, odpovídá obrazovce počítače, a všechny ostatní objekty jsou mu podřazené. Pod ním 
je Figure, pracovní okno, níže pak aktivní grafické objekty Uicontrol, Uimenu, Uicontextmenu, Axes a 
nejníže pasivní grafické objekty typu Line, Text, Surface anebo Image. Je-li grafický objekt, např. 
Uicontrol podřízen objektu Figure, pak lze vlastnosti všech objektů typu Uicontrol měnit z nadřazené 
úrovně Figure. 
 
[3] 
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4.1.1 Figure a handle 

Grafický objekt Figure je okno, ve kterém se zobrazuje grafika a uživatelský interface k definování 
podřízených grafických objektů. Pro jeho vytvoření standardně slouží příkaz: 
 

h=figure 

 
zadaný v Command Window Matlabu. Je to možné i bez proměnné na levé straně, ale zavolat pouhé 
„figure“ není tak výhodné. Tato proměnná, tzv. Handle je při definování nového grafického objektu 
naplněn jistým číslem, které je přiřazeno tomuto objektu a jednoznačně ho tak pro další práci určuje. 
 
[3] 
 

4.1.2 Uicontrol, uimenu a uicontextmenu 

Uicontrol, Uimenu a Uicontextmenu obsazují v hierarchii grafických objektů stejnou příčku, takže 
jsou stejně důležité. Uicontrol je uživatelské grafické rozhraní, které vykoná určitou funkci jako reakci 
na zásah uživatele. Mezi objekty Uicontrol patří tlačítka, zatržítka, posuvníky, rámy, menu, textová 
pole i pole pro editované texty. Tyto objekty jsou vytvářené uvnitř objektu Figure, proto jsou jejich 
souřadnice uvažovány vzhledem k němu, ne k Root. 
Grafický objekt Uimenu se používá k tvorbě menu a submenu nahoře v oblasti řádkového menu 
objektu Figure, jehož je pak pevnou součástí, narozdíl od Uicontextmenu, jehož účelem je tvorba 
kontextového menu, objevujícího se po kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoliv na obrazovce. 
 
[3] 
 

4.1.3 Axes 

Grafický objekt Axes umožňuje zobrazení grafu a hraje důležitou roli při jejich kreslení. Představuje 
soubor nízkoúrovňových funkcí, pomocí kterých lze editovat grafy. Axes poskytuje servis příkazům 
typu „plot“ anebo „axis“ svými funkcí. Je to nejvýše položený objekt vzhledem ke všem grafům. 
 
[3] 
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5 IDENTIFIKAČNÍ GUI 

Vytvořené GUI umožňuje v reálném čase identifikovat soustavy simulované, definované 
v MATLAB/Simulinku, i reálné, přivedené na měřicí kartu, vždy ale stabilní, protože za 
identifikovanou soustavu lze považovat pouze tu, jejíž parametry jsou ustálené. Identifikaci umožňuje 
rekurzivní metoda nejmenších čtverců, jejímž výstupem je RARX model ve tvaru diskrétní přenosové 
funkce obsahující parametry soustavy. Protože GUI umožňuje přepočet výsledků na spojitý přenos, je 
možné správnost identifikace v případě proměřování simulovaných soustav ihned ověřit. Výsledky je 
možné pozorovat průběžně po celou dobu identifikace a díky grafu časové závislosti sledovat i jejich 
minulý průběh, nebo trend. Druhý graf této aplikace zobrazuje průběhy vstupu, tedy identifikačního 
signálu, a výstupu skutečného a odhadovaného. Obecně platí, že jestliže se skutečný a odhadovaný 
výstup vzájemně překrývají, identifikace probíhá správně. 
 

5.1 Grafické uživatelské rozhraní 

Rozdělíme-li GUI (Obr. 3) na pomyslné čtyři kvartály, vlevo nahoře je nastavení, tedy vstupní 
parametry, vpravo nahoře jsou výsledky, výstupní parametry, vpravo dole potom graf parametrů a 
vlevo průběhů. 
 

 
 

Obr. 3 Grafické uživatelské rozhraní pro identifikaci 
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Legenda: 
A   Panel volby soustavy 
B   Panel nastavení identifikačního signálu 
C   Panel nastavení identifikace 
D   Panel výsledků 
E   Graf průběhů 
F   Graf parametrů 
 
Vzhled aplikace vychází z možností rozhraní, ve kterém vznikla: GUIDE/MATLAB, umožňujícím 
interaktivně vytvářet anebo upravovat grafická uživatelská rozhraní prostřednictvím souborů „.fig“. 
Při samotné identifikaci přistupujeme nejprve k volbě soustavy a specifikaci identifikačního signálu. 
Pro volbu soustavy slouží dva vázané přepínače typu Radio Button v panelu volby soustavy. Panel 
nastavení vstupního signálu nabízí tři textová pole pro jeho definování: amplituda a perioda 
generované sinusovky a výkon šumu, určující její zašumění. Máme-li nastaven signál i soustavu, 
zbývá parametrizovat identifikaci. Definován musí být předpokládaný řád čitatele nb a jmenovatele 
na, dopravní zpoždění nk, váhový koeficient lambda, perioda vzorkování Ts a doba proměřování t. Po 
stisknutí tlačítka Start v tomto panelu začne aplikace s identifikací soustavy. Panel výsledků skýtá po 
celou dobu identifikace pohled na průběžné výsledky parametrů diskretizované soustavy ve tvaru 
diskrétního přenosu: (z) = + + +  1 − + + +  , 
 
kde a1,2,3,4 a b1,2,3,4 jsou hledané parametry soustavy, které se obměňují každý interval, závislý na 
nastavení periody vzorkování Ts. Jak už bylo řečeno, parametry je možné pozorovat i v grafu jejich 
časových závislostí umístěném vpravo dole. Stisknutím tlačítka Spočti spojitý přenos je možné získat 
na základě výsledku diskrétního také spojitý tvar přenosu identifikované soustavy. Tlačítko Porovnej 
slouží k porovnání průběhu proměřeného výstupu s výstupem simulovaným v případě identifikace 
reálných systémů. 
 

5.2 Chování na pozadí zdrojového kódu 

Zdrojový kód pro identifikaci sestává z příkazů, které se provedou po stisknutí příslušných tlačítek 
v GUI, jmenovitě: Start a Stop a Spočti spojitý přenos. 

5.2.1 Tlačítko Start 

Tlačítko Start je umístěno v panelu nastavení identifikace (Obr. 3). Po jeho stisknutí se postupně, 
v následujících krocích provede identifikace soustavy. 
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1) Výchozí index a střední hodnota signálu: 

index=1; % index 
str_hodn=5; % střední hodnota 

 
Tímto příkazem je nastavena výchozí hodnota pole na 1. Protože je využito vstupního rozpětí 
karty 0-10 V, střední hodnota signálu je nastavena na pět. 

 
2) Parametry signálu: 

P=str2double(get(handles.ed_P,'String')); % výkon šumu 
A=str2double(get(handles.ed_A,'String')); % amplituda 
T=str2double(get(handles.ed_T,'String')); % perioda vzorkování 

 
Tímto příkazem se vyčte nastavení identifikačního signálu. Signál vzniká složením sinusového 
a náhodného signálu a je tedy pseudonáhodného charakteru. Pro jeho amplitudu pak platí: 
střední hodnota + amplituda sinusovky + výkonu šumu, kterým se rozumí variance náhodného 
signálu. Za vhodný signál lze v rámci tohoto nastavení považovat živý (zašuměný) signál 
patřičné amplitudy vzhledem k soustavě, špatným takový, který by identifikovanou soustavu 
dostatečně nevybudil anebo vykazoval parametry mimo uvedené meze, které měřicí karta 
zvládá (0-10 V). 

 
3) Volba soustavy: 

jeSIM=get(handles.rbtn_sim,'Value'); 

 
Tímto příkazem se vyčte stav přepínače (Radio Button „Simulace“) z panelu soustav, 
rozhodujícím o volbě identifikované soustavy, resp. identifikační metody. 

 

4) Popis identifikace: 

lambda=str2double(get(handles.ed_lambda,'String')); % koeficient zapomínání lambda 
adg=lambda; % koeficient zapomínání lambda 
adm='ff'; % adaptační algoritmus koeficientu zapomínání 
nk=str2double(get(handles.ed_nk,'String')); % dopravní zpoždění 
na=str2double(get(handles.ed_na,'String')); % řád jmenovatele (počet pólů) 
nb=str2double(get(handles.ed_nb,'String')); % řád čitatele (počet nul + 1) 
Ts=str2double(get(handles.ed_Ts,'String')); % perioda vzorkování 
doba_identifikace=str2double(get(handles.ed_t,'String')); % doba proměřování 

 
Tímto příkazem se vyčtou parametry identifikace, popsané prozatím pouze v kódu. 
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5) Nastavení simulace: 

parametry.StopTime = num2str(doba_identifikace); 
parametry.Solver = 'ode3'; 
parametry.FixedStep = num2str(Ts); 

 
Příkazem proběhne volba řešiče Simulinku s fixním krokem odpovídající periodě vzorkování 
Ts a nastavení konečného času, určeného dobou proměřování t, vycházející z nastavení v GUI. 
 

6) Inicializace polí výsledných parametrů: 

jmenovatel(1:na)=0; 
citatel(1:nb)=0; 
set(handles.txt_1,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_5,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_2,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_6,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_3,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_7,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_4,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 
set(handles.txt_8,'String',num2str(sprintf('%0.4f', 0))); 

 
 Tímto příkazem proběhne nabití parametrů nulami před začátkem cyklu nové identifikace. 
 
 

7) Identifikace simulované soustavy: 
a) Nastavení simulace: 

if (jeSIM==1) 
    load_system('ident_sim'); 
    set_param('ident_sim/Sine Wave', 'Amplitude',num2str(A)); 
    set_param('ident_ sim/Sine Wave', 'SampleTime',num2str(Ts)); 
    set_param('ident_sim/Sine Wave', 'Frequency',num2str(f)); 
    set_param('ident_sim/Random Number', 'Variance',num2str(P)); 
    set_param('ident_sim/Random Number','SampleTime',num2str(Ts)); 

 
Jestliže byla zvolena identifikace simulovaného systému, načte se vytvořený Simulink model 
se soustavami a generátory signálu a proběhne jejich nastavení, které vychází z popisu v GUI. 
Nastaví se i perioda vzorkování Ts. 
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b) Spuštění simulace: 

        for i=Ts:Ts:doba_identifikace 
        simOut = sim('ident_sim','Solver','ode3',... 
            'FixedStep',num2str(Ts),'SaveTime','on','StopTime',num2str(i)); 

   
Během určeného počtu vzorků probíhá simulace na vytvořeném modelu v Simulinku s řešičem 
„ODE3“, jehož fixní přírůstkový krok Ts (jinak perioda vzorkování) odpovídá času, po kterém 
se mění hodnota signálu. 
 

c) Nastavení přístupu k výsledkům simulace: 

        yout = simOut.find('logsout'); 
        cas=yout.vstup.Time; 
        vstup=yout.vstup.Data; 
        vystup=yout.vystup.Data; 

 

Uložení dat simulace „logsout“ do struktury „yout“, obsahující jednotlivé signály. 
 

d) Nastavení identifikace: 

        [thm,yhat] = rarx([vystup vstup],[na nb nk],adm,adg);  

 

Tento příkaz definuje požadavek na RARX identifikaci, která je v MATLABu zajišťována 
rekurzivní metodou nejmenších čtverců, přičemž: 
thm je odhad parametrů soustavy, tj. vektor parametrů Θ, 
yhat (Ŷ) je odhad výstupu, tj. datový vektor Φ, 
na je řád jmenovatele a nb řád čitatele modelu ARX, přičemž platí, že na je počet pólů a nb 
počet nul + 1 odhadovaného modelu, 
nk je dopravní zpoždění, tj. počet vzorků, které proběhnou předtím, než vstup ovlivní výstup, 
adg je koeficient zapomínání lambda a adm je adaptační algoritmus metody nejmenších 
čtverců. 

  
e) Vykreslení parametrů a průběhů: 

        line(cas,vstup,'Parent',handles.prubehy,'Color',[0.7 0.5 0]) 
        line(cas,vystup,'Parent',handles.prubehy) 
        line(cas,yhat,'Parent',handles.prubehy,'Color',[1 0 0]) 
        line(cas,thm,'Parent',handles.parametry) 

 
Příkaz pro vykreslování časově závislých hodnot parametrů a průběhů do grafických objektů 
Axes s Handle „prubehy“ a „parametry“, nadřazenými křivkám „Line“. Čísla určují odstín 
barvy v RGB. 
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f) Přiřazení parametrů k odhadu: 

        for x=1:na 
            jmenovatel(x)=THM(size(THM,1),x); 
        end 
        for x=1:nb 
            citatel(x)=THM(size(THM,1),x+na); 
        end 

 

Vektor parametrů thm je zapisován pro každý krok identifikace v tomto tvaru: ℎ = [ …   … ]. 
 

Tímto příkazem je zajištěno přiřazení koeficientu jmenovatele a čitatele k odpovídajícímu 
parametru z vektoru parametrů thm. 

 

g) Vypisování relevantních polí a znamének: 

        if (na>=1) 
            set(handles.txt_1,'String',num2str(sprintf('%0.4f', abs(jmenovatel(1))))); 
            if (jmenovatel(1)<0) 
                set(handles.zn1,'String','-'); 
            end 
            if (jmenovatel(1)>0) 
                set(handles.zn1,'String','+'); 
            end 
        end 
        if (nb>=1) 
            set(handles.txt_5,'String',num2str(sprintf('%0.4f', abs(citatel(1))))); 
            if (citatel(1)<0) 
                set(handles.zn5,'String','-'); 
            end 
            if (citatel(1)>0) 
                set(handles.zn5,'String',''); 
            end 
        else 
            set(handles.zn5,'String',''); 
            set(handles.txt_5,'String',''); 
        end… 

 
Tento příkaz zajistí vypisování pouze takových parametrů a znamének, pro které byla 
definována metoda identifikace. Tento kód je analogicky aplikován na všechna textová pole až 
po Handle txt_4, resp. txt_8, reprezentující poslední členy jmenovatele a čitatele ARX 
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modelu, jehož struktura ve tvaru diskrétního přenosu, tak, jak se zobrazuje v GUI, je 
následující:                (z) = + +. . . +  1 + +. . . +   . 
 
 

8) Identifikace reálné soustavy: 
 

a) Nastavení identifikace 

else 
    dev = HudaqDevice('MF624'); 
    for t=0:Ts:doba_identifikace 
        cas(index,1)=t; 

 
Touto částí kódu začíná část vyšetřování reálné soustavy, která se aktivuje („jiným“) 
nastavením Radio Buttonu (takže „RT“) v GUI, a proběhne tak načtení ovladače měřicí karty 
MF 624 z knihovny Hudaqlib, je definován čas a zapisován na základě indexu do pole pro 
další použití. 

 
b) Definování signálu: 

        vstup(index,1)= A*sin(2*pi/T*t)+ str_hodn + P*randn(1,1); 

 
Tímto příkazem se definuje signál, který odpovídá možnostem nastavení v GUI. 

 
c) Zápis a čtení signálu: 

        AOWrite(dev, 1, vstup(index)); % zápis signálu 
        vystup(index,1)=AIRead(dev, 1); % čtení signálu 

  
Příkazem „AOWrite“ z knihovny Hudaqlib proběhne zápis identifikačního signálu na výstup 
karty  (kanál 1), signál pak působí na soustavu a následuje čtení („AIRead“) její odezvy na 
vstupu karty (kanál 1). 

 
d) Kód pokračuje nastavením RARX identifikace. Jeho zápis se nijak neliší od části identifikace 

simulované soustavy, stejně jako algoritmy vypisování výsledků do grafů a textových polí. 
e) Ukončení měření: 

    AOWrite(dev, 1, 0); 
    Close(dev); 
end 
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 Příkaz zajistí zapsání nuly na výstup karty a ukončení práce s měřicí kartou MF 624. 
 

9) Ukládání dat: 

set(handles.text18,'UserData',citatel); 
set(handles.text10,'UserData',[1 jmenovatel]); 

 
Tento příkaz zajistí ukládání vektoru parametrů thm pro účely přepočtu na spojitý přenos 
do„UserData“, asociovaná s Handle náhodného grafického objektu. 
 

5.2.1 Tlačítko Spočti spojitý přenos 

Tlačítko slouží pro převod výsledného diskrétního přenosu soustavy na spojitý. Je umístěno v panelu 
výsledků (Obr. 4). 
 

 
 

Obr. 4 Tlačítko Spočti spojitý přenos v panelu s výsledky identifikace 
 

citatel=get(handles.text18,'UserData'); 
jmenovatel=get(handles.text10,'UserData'); 
Ts=str2double(get(handles.ed_Ts,'String')); 
[cit jmen]=d2cm(citatel,jmenovatel,Ts,'zoh'); 

 
Tímto se vyčte zvlášť čitatel a jmenovatel výsledného diskrétního přenosu, dále perioda 
vzorkování z nastavení v GUI a metodou „d2cm“ je určen spojitý tvar polynomálních zápisů. 
 
 

cit=cit/jmen(length(jmen)); 
jmen=jmen/jmen(length(jmen)); 
G=tf(cit,jmen) 
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Zde jsou vztahy pro podíl zaručující zápis v obvyklém tvaru pro spojitou přenosovou funkci, 
na kterou jsou následně polynomy dosazeny. 
 
 

set(handles.push_spojity,'UserData',G) 
string_cit=vpa(poly2sym(cit,'s'),2); 
string_jmen=vpa(poly2sym(jmen,'s'),2); 

 
Tímto se nahraje spojitý přenos „G“ do uživatelských dat po stisknutí tlačítka Spočti spojitý 
přenos. Funkce „poly2sym“ pak zajistí přímý výpis čitatele „cit“ a jmenovatele „jmen“ 
s přesnosti koeficientů na čtyři desetinná místa. 
 

5.2.2 Tlačítko Stop 

Tlačítkem Stop lze kdykoliv zastavit průběh identifikace. Je umístěno, jako tlačítko Start, v panelu 
nastavení identifikace. 
 

if (get(handles.push_stop,'UserData')==1) 
    break; 
end 
if (get(handles.push_stop,'UserData')==1) 
    AOWrite(dev, 1, 0); 
    break; 
end 

 
Protože to Simulink neumožňuje, v případě proměřování na reálné soustavě se tímto tlačítkem 
na vstup soustavy zapíše 0 V. 
 

5.3 Externí soubory a nastavení 

V případě identifikace simulovaného systému je třeba vytvořit model soustavy v Simulinku. Na Obr. 5 
je zdrojový model, použitý pro identifikaci simulovaných soustav v kapitole 6. Vstup je tvořen 
sloučením generátorů signálu sinusovky a náhodného čísla, který ji zašumuje. V zapojení následují 
přenosové funkce vyšetřovaných soustav. Připojená je ta, která je zvolena na Multiport přepínači. 
Přenosy soustav na Obr. 5 vycházejí ze zhotovené soustavy proměnného řádu jako základní soustavy 
pro identifikaci v této práci. 
 



26 
 

 
 

Obr. 5 Simulink model pro identifikaci soustav 
 
Pro identifikaci těchto soustav je nutné zvolit v nastavení vstupního a výstupního vedení možnost 
zaznamenávání dat o signálu – log signal data. Volba se projeví připojením modrých antének. 
 

5.4 Předpokládané akce před spuštěním 

5.4.1 Cesty 

Pro spuštění aplikace je třeba v MATLABu nastavit přístup k jejímu umístění na disku. K tomu je 
určeno dialogové okno Set Path (Obr. 6) z hlavní nabídky File, které po zvolení zdrojové složky 
umožňuje její trvalé uložení. Složka s cestou, na rozdíl od ostatních, se v Current folder nezobrazuje 
průhledná. 
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Obr. 6 Dialogová okna pro nastavení zdrojových složek 
 
Při identifikaci reálných soustav je pro smysl zdrojového kódu aplikace nutné přiřadit cestu také 
knihovně Hudaqlib, dodávané jako příslušenství ke kartě MF 624 či volně k dostání na internetových 
stránkách výrobce Humusoft. Díky této knihovně je možné funkcemi pro práci se vstupem a výstupem 
kartu ovládat. 
 

5.4.2 Real Time Toolbox 

Real Time Toolbox je modul Matlabu, rozšiřující knihovnu Simulinku o bloky, které jej propojují s 
reálným světem. Je založen na výkonném jádře, umožňujícím asynchronní přístup k externím 
analogovým a digitálním signálům, potažmo práci s nimi. Maximální vzorkovací frekvence je 66 kHz. 
Real Time Toolbox podporuje měřicí kartu MF624 a nabízí řadu dalších ovladačů standardních 
datových karet. 
Rozšiřující knihovna Real Time Toolboxu zahrnuje vstup, výstup a další speciální bloky, umožňující 
v reálném čase sběr dat, zpracování signálů a realizaci řídicích aplikací v Simulinku. Programování na 
hlubší úrovni není nutné díky přímému generování M-souborů při tvorbě bloků. 
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6 SOUSTAVA PROMĚNNÉHO ŘÁDU 

Pro účely identifikace reálného systému byla vytvořena soustava s proměnnými nulami a póly. Volba 
soustav je umožněna nastavením „3-dip“ (trojitého) přepínače nul a „4-dip“ přepínače pólů, takže volit 
lze soustavy do 4. řádu v zapojení maximálně se třemi nulami. Jedná se tedy o poměrně univerzální 
zařízení, umožňující realizaci deseti charakterově odlišných soustav, ale uvažujeme-li možnost změny 
hodnot na čtyřech instalovaných potenciometrech, je jasné, že na výběr je jich nespočet. 
 

 
Obr. 7 Schéma zapojení soustav 

 
Schéma zapojení na Obr. 7 i návrh desky, tak, jak ho lze vidět na Obr. 8, prošel v průběhu měření 
úpravou nepatrného charakteru. Návrh potenciometrů totiž neodpovídá logice otáčení jezdce. Oprava 
však byla snadná. Stačilo přerušit cesty mezi nožičkama a vytvořit mezi druhýma novou, jak je 
naznačeno na Obr. 8. 
Pro identifikaci obecně potřebujeme buzením soustavy dosáhnout druhého ustáleného stavu. Po 
ukončení měření se mohou kondenzátory ještě dlouho přes operační zesilovače vybíjet a chceme-li na 
zařízení měřit dříve, než se tak stane, můžeme zkrátit časové konstanty nastavením nejnižší úrovně na 
potenciometrech a kondenzátory zkratujeme. 
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Obr. 8 Schéma zapojení plošného spoje zařízení 
 

6.1 Použité součástky 

Volba součástek, zejména kondenzátorů, byla provedena s ohledem na vhodné časové konstanty ve 
jmenovateli přenosu jednotlivých RC článků, volené okolo 20 sekund, tak, aby doba ustálení nebyla 
příliš krátká, ale ani nenastal problém s buzením soustav při jejich identifikaci. Vycházíme-li z 
matematického modelu navrhované soustavy, který je předmětem následující kapitoly, lze odvodit 
hodnoty součástek na základě zmíněného kritéria o časových konstantách třeba takto: 
 
Kondenzátory: , , = 2200 μF = 47 μF = 22 μF = 470 μF = 1000 μF 
 
Blokovací kondenzátory: , , , = 100 nF 
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Blokovací kondenzátory byly umístěny na desce nejkratší cestou k operačním zesilovačům. 
 
Potenciometry: , , , = 10 kΩ 
 
Pro experimenty v této práci bylo použito toto nastavení, které je zároveň maximální, takže i soustavy 
mají, v rámci možností zařízení, nejdelší časové konstanty. 
 
Ochranné odporníky: , , , = 100 Ω 
 
Ochranné odporníky jsou zapojeny v sérii s potenciometry, aby byla zajištěna minimální hodnota 
odporu případného proměřování s vyřazeným potenciometrem vytočením. 
 
Změřené hodnoty použitých součástek: + = 9,76 kΩ + = 10,07 Ω + = 10,17 Ω + = 10,13 kΩ = 1975 μF = 43,2 μF = 1928 μF = 21,3 μF = 1927 μF = 437 μF = 865 μF 
 
Vzhledem k tomu, že se součástky navzájem ovlivňují a je třeba měřit z důvodu omezení karty MF 
624 takovými signály, které neklesnou pod úroveň 0 V, do řešení se vřadily operační zesilovače 
TLC272P v zapojení napěťový sledovač. Odpadla tedy nutnost nastavení offsetu a matematický model 
pro návrh součástek se zjednodušil. 
 
O stabilitě navrhovaných soustav a tedy jejich identifikovatelnosti svědčí rozložení nul a pólů 
v komplexní rovině na Obr. 9 soustavy nejvyššího řádu se třemi nulami (v textu dále charakterizované 
přenosem G4n). Podle Ljapunova teorému je soustava stabilní, jestliže její póly leží na reálné ose. 
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Obr. 9 Rozložení pólů soustavy s nejvyšším řádem v komplexní rovině 
 

6.2 Matematický model 

Jestliže nejsou zapojeny nuly, pro jednotlivé RC obvody přípravku platí tyto přenosy: 
Soustava A: (s) = 1( + ) s + 1 = 119,28s + 1 

 
Soustava B:  (s) = 1( + ) s + 1 = 119,41s + 1 

 
Soustava C: (s) = 1( + ) s + 1 = 119,6s + 1 

 
Soustava D: (s) = 1( + ) s + 1 = 18,76s + 1 

 
Časové konstanty: = 19,28 s, = 19,41 s, = 19,6 s, = 8,76 s 
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V případě použití přepínačů nul pro obvody zařízení platí: 
Soustava An: (s) = (s) = 1( + ) s + 1 = 119,28s + 1 

 

Soustava Bn: (s) = ( + ) s + 1( + )( + )s + 1 = 0,44s + 119,85s + 1 

 

Soustava Cn: (s) = ( + ) s + 1( + )( + )s + 1 = 0,22s + 119,81s + 1 

 

Soustava Dn: (s) = ( + ) s + 1( + )( + )s + 1 = 4,43s + 113,19s + 1 

 

Časové konstanty jmenovatele: = 19,28 s, = 19,85 s, = 19,81 s, = 13,19 s 
 

Časové konstanty čitatele: = 0,44 s, = 0,22 s, = 4,43 s 
 
Kombinací těchto přenosů vzniknou soustavy, které budou dále použity pro identifikaci: 

 
1) Soustava 1. řádu: (s) = (s) = 119,28s + 1 

  
Volba soustavy je závislá na nastavení přepínačů. Na Obr. 10 je zjednodušené schéma dvou 
soustav přípravku demonstrující smysl přepínačů nul a pólů pro volbu soustavy. 
 

 
 

Obr. 10 Schéma zapojení přepínačů nul a pólů 
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Přepínače uvnitř RC článků rozhodují o počtu nul, přepínače vně pak nejenom o pólu, ale i 
zařazení soustav za nimi. Pro logiku požadovaného nastavení je tedy nutné zachovat 
podmínku většího počtu pólů než nul. Příslušná nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
jsou na Obr. 11 – 17. 

 

 
 

Obr. 11 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

2) Soustava 2. řádu bez nul: (s) =  (s) ∙ (s) = 1374,2s + 38,69s + 1 

  

 
 

Obr. 12 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

3) Soustava 2. řádu s jednou nulou: (s) =  (s) ∙ (s) = 0,435 + 1382,6s + 39,13s + 1 

  

 
 

Obr. 13 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

4) Soustava 3. řádu bez nul: (s) =   (s) ∙ (s) ∙ (s) = 17334s + 1132s + 58,29s + 1 
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Obr. 14 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

5) Soustava 3. řádu se dvěma nulami: (s) =   (s) ∙ (s) ∙ (s) = 0,09424s  +  0,6516s +  17581s + 1158s + 58,94s + 1 

 

 
 

Obr. 15 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

6) Soustava 4. řádu bez nul: (s) =    (s) ∙ (s) ∙ (s) ∙ (s) = 164270s + 17260s + 1643s + 67,05s + 1 

 

 
 

Obr. 16 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
 

7) Soustava 4. řádu se třemi nulami: (s) =   (s) ∙ (s) ∙ (s) ∙ (s) = 0,4172s + 2,979s + 5,078s + 199990s + 22850s + 1935s + 72,13s + 1 

 

 
 

Obr. 17 Nastavení přepínačů pro volbu dané soustavy 
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6.3 Propojení s počítačem 

Soustava je propojena přes svorkovnici (Obr. 18 a Obr. 19) s měřicí kartou MF 624 zasunutou do PCI 
základní desky počítače. V následující tabulce je definováno použité propojení soustavy se 
svorkovnicí v průběhu měření a význam daných pinů. 
 

Pin Označení Význam Propojení 
1 AD0 analogový vstup 0 IN (+) 

20 DA0 analogový výstup 0 OUT (+) 

27 +12V napájení +12 V SUPPLY (+) 

29 –12V napájení –12 V SUPPLY (–) 

 

 
 

Obr. 17 Svorkovnice měřicí karty MF 624 
 

 
 

Obr. 18 Propojení soustavy se svorkovnicí měřicí karty 
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7 IDENTIFIKACE V GUI 

Přenosy reálné soustavy jsou použity a shodně zadány do modelu Simulinku i v případě identifikace 
simulovaných soustav. Takto budou výsledky vzájemně ověřitelné. 
 
Pro předpokládané parametry nb a na platí: 
na = p a nb = n +1, kde p je počet pólů a n počet nul odhadované diskrétní soustavy vyjádřené z tvaru 
ARX. Nelze mít tedy toto pravidlo za obecně platné a usuzovat na vstupní parametry nb a na ze 
spojitého přenosu. Alespoň ne přímo a máme-li tedy simulované modely soustav zadané ve spojitém 
přenosu, můžeme je pak pro získání těchto parametrů buď převést na diskrétní ekvivalent G(z) anebo 
vyjdeme ze znalosti jeho obecného tvaru, pro který platí: počet pólů = počet nul − 1, 
 
a tedy pro účely rekurzivní ARX identifikace bude při každém měření platit rovnost: na = nb, 
vycházející ze zmíněného přepokládaného parametru nb pousnutého o jedničku. 
Dopravní zpoždění není třeba při simulaci nastavovat, volí se tedy minimální hodnota: nk=1. Váhový 
koeficient je u soustav nižšího řádu zpravidla volen blízký 1. Doba proměřování vychází z doby 
ustálení soustavy, takže buď provedeme přechodovou charakteristiku, nebo nastavíme dostatečně 
dlouhý čas anebo prvním měřením prostě zjistíme, kdy se ustaluje. Perioda vzorkování vychází ze 
Shannon-Kotělnikova teorému, ale zpravidla se při měření nevolí kratší, než desetina časové konstanty 
jmenovatele z přenosu příslušného RC článku. 
 

7.1 Simulovaná soustava prvního řádu 

Přenos soustavy: (s) = 119,28s + 1 

 
Ze zmíněného závěru platí, že bychom měli volit periodu vzorkování deset krát menší než časovou 
konstantu jmenovatele, která je zde: T = 19,28 s, takže  nastavíme vzorkovací periodu např. Ts = 2. 
 
Výsledný přenos: (s) = 119,00s + 1 

 
Na Obr. 19 –22 jsou zachyceny obrazovky GUI s výsledky předkládaných měření. 
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Obr. 19 Identifikace parametrů simulované soustavy 1. řádu 
 

7.2 Simulovaná soustava druhého řádu 

Přenos soustavy:  (s) = 1374,2s + 38,69s + 1 

 
Výsledný přenos bez úpravy:  (s) = 1 − 0.003s377s + 39s + 1 

 
Záporné koeficienty výsledných přenosů a případně malá čísla mimo řád vzniklá chybou metody, 
měření, signálu anebo jinak – nebudu dál ve výsledcích uvádět. Lze je však vidět na obrazovkách GUI. 
 
Výsledný přenos:  (s) = 1377s + 39s + 1 
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Obr. 20 Identifikace parametrů simulované soustavy 2. řádu 
 

7.3 Simulovaná soustava druhého řádu s jednou nulou 

Přenos soustavy:  (s) = 0,435 + 1382,6s + 39,13s + 1 

 
Výsledný přenos:  (s) = 0,38 + 1388s + 39s + 1 
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Obr. 21 Identifikace parametrů simulované soustavy 2. řádu s jednou nulou 
 

7.4 Simulovaná soustava třetího řádu 

Přenos soustavy:  (s) = 17334s + 1132s + 58,29s + 1 

 
Výsledný přenos:  (s) = 17330s + 1110s + 58s + 1 

 
Na Obr. 23 lze vidět vliv nastavení výrazného váhového koeficientu lambda, který se projeví znatelně 
kratším časem identifikace – zde za cenu žádných ztrát. Výsledný přenos se změnou váhového 
koeficientu, operujícího s důležitostí posloupnosti kroků identifikace, je pak:  (s) =  (s) = 17330s + 1110s + 58s + 1 
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Obr. 22 Identifikace parametrů simulované soustavy 3. řádu 
 

 
 

Obr. 23 Identifikace parametrů simulované soustavy 3. řádu se změnou lambdy 
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8 OVĚŘENÍ SIMULOVANÉ IDENTIFIKACE S 

EXPERIMENTÁLNÍ 

8.1 Reálná soustava 1. řádu 

Matematický model: (s) = 119,28s + 1 

 
Na Obr. 24, 26 a 28 jsou k náhledu obrazovky GUI po dokončení identifikace reálné soustavy. 
 

 
 

Obr. 24 Identifikace parametrů reálné soustavy 1. řádu 
 
Model reálné soustavy: (s) = 0,996118,76s + 1 
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Výsledný model simulované soustavy: (s) = 119,00s + 1 

 
Přechodové charakteristiky všech tří modelů jsou na Obr. 25, 27 a 29. 
 

 
 

Obr. 25 Přechodová charakteristika modelů 1. řádu 

8.2 Reálná soustava 2. řádu 

Matematický model:  (s) = 1374,2s + 38,69s + 1 

 
Výsledný model reálné soustavy:  (s) = 1399s + 49s + 1 

 
Model simulované soustavy:  (s) = 1377s + 39s + 1 
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Obr. 26 Identifikace parametrů reálné soustavy 2. řádu 
 

 
 

Obr. 27 Přechodová charakteristika modelů 2. řádu 
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8.3 Reálná soustava 2. řádu s jednou nulou 

Matematický model:  (s) = 0,435 + 1382,6s + 39,13s + 1 

 
Výsledný model reálné identifikace:  (s) = 1346,9s + 54,06s + 1 

 
Model simulované identifikace:  (s) = 0,38 + 1388s + 39s + 1 

 
 

 
 

Obr. 28 Identifikace parametrů reálné soustavy 2. řádu s jednou nulou 
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Obr. 29 Přechodová charakteristika modelu 2. řádu s jednou nulou 
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ZÁVĚR 

Po úspěšné realizaci průběžné identifikace v GUI, byl proveden návrh zařízení, které by umožňovalo 
volit z více soustav různého charakteru. Byly nakoupeny patřičné součástky a jejich změřené hodnoty 
se pak dosadily do matematických modelů, pro které byly navrženy, tak, aby výsledky simulované 
identifikace korespondovaly s experimentálními a došlo ke vzájemné shodě. 
Výsledky jsou tomu velice nakloněny. Jak lze usuzovat z přechodových charakteristik reálných, 
simulovaných a vztažných matematických modelů vyšetřovaných soustav, vytvořené GUI bez 
problémů zvládá identifikaci systémů nižšího řádu a případné odchylky od skutečných parametrů, 
které se vyskytovaly zejména u identifikace vyšších soustav mezi jinak korektním řešením, budou 
pravděpodobně dílem omezených podmínek pro realizaci dokonalejší identifikace. 
V poslední kapitole bylo ověřeno, že odhady získaných reálných a především simulovaných modelů 
jsou v zásadě totožné s matematickým popisem soustavy se zjevným vztahem na dynamické vlastnosti 
systému. 
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