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Preface 

Annual „Seminář ASŘ“ (Seminary of Automatic Control Systems), organized by the 
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation in 
collaboration with the Committee of Applied Cybernetics and Informatics – KAKI Ostrava, 
achieved on this year 2017, was held forty-one times. 

The seminaries of ASR demonstrate as important Workshops every year their fixed 
position at the large offer of science-research actions with international range and with a 
reputable special even social level. The workshop „Seminary ASR“ was distinctly signed on 
this times as an effective platform for meeting teachers and Ph.D. students from the VŠB -
Technical University of Ostrava with scientists and students from other universities of Czech 
Republic, Slovakia and Poland, even with experts from industrial companies and other 
institutions. In 2017 the Seminary of ASR is split into two parts. The first one is a student 
competition – STOČ 2017 as the 22st Student Science Workshop and the second part is a 
traditional XLIIst Seminary of ASR “Instruments & Control” as a Ph.D. seminary and student 
competition. 

The goal of Seminary of ASR´17 "Instruments and Control" is to present results of R&D 
projects, reciprocal interchange of participant's information, experiences and retrieval of 
possibilities for cooperation on common projects, mainly between Ph.D. students. The other 
goal of this year's Seminary of ASR is to introduce the professional public, experts and 
scientific workers from universities, research institutions, industry, design and supply firms 
with the most up-to-date knowledge from the areas of automation, measuring, diagnostics and 
control systems, program systems for control, SCADA/HMI systems, CAD, and other areas, 
and to provide an exchange of experience. 

The main topics of Seminary ASR´2017 “Instruments and Control” there are: 

• The methods and algorithms of automatic control 
• Modeling and simulation of control elements and systems  
• Measuring and diagnostic systems  
• The means of automation devices  
• Program support of control and diagnostic systems  
• Applied informatics (Computer Science) 

 
 
 
 
 
 DOC. ING. RENATA WAGNEROVÁ, PH.D. 
 Chairman 
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Aplikace na platformě Windows 10 Mobile pro získávání dat 
z Arduino sensorů 

Windows 10 Mobile Application for Data Acquisition from 
Arduino Sensors 

  

BABIUCH, Marek  
doc., Ing., Ph.D.,  VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

automatizační techniky a řízení,  marek.babiuch@vsb.cz,  www. 352.vsb.cz 
  

Abstrakt: Příspěvek popisuje tvorbu aplikace v prostředí Windows 10, konkrétně na mobilním 
zařízení pro sběr a zobrazení dat získaných ze sensorů připojených na vývojovou desku 
Arduino. Příspěvek popisuje všechny nezbytné kroky k vytvoření aplikace v jazyce C#, 
vvývojové prostředky, hw zařízení a knihovny v uceleném souhrnu, který tvoří postup 
implementace Windows Universal apps na tzv. IoT zařízení. 
  
Klíčová slova: Arduino, aplikace, Bluetooth, C#, USB, Visual Studio,Windows10 Mobile 

1 Použité platformy, nástroje, hw prostředky a protokoly 
Pro tvorbu aplikace Windows 10 mobile pro zobrazování získaných dat ze sensorů 

připojených na desku Arduino postupně představíme nezbytné stavební prvky. Protože se 
jedná o univerzální aplikaci Windows 10, prvním podmínkou je vývojové prostředí Visual 
Studio 2017, nebo alespoň verze 2015 s doinstalovanou extensí Universal Windows App 
Development Tools, která obsahuje SDK nástroje a emulátor zařízení. Platformě Windows 
Universal Apps je věnována následující kapitola. Pro vývoj Arduino aplikací je vytvořena 
knihovna Windows Remote Arduino, kterou využijeme při implementaci aplikace a do 
projektu ji nainstalujeme pomocí NuGet balíčku. V aplikaci využijeme vývojovou desku 
Arduino Uno, ve kterém bude instalován protokol Firmata, umožňující naší aplikaci přístup 
k Arduino portům. V neposlední řadě je nutné zajistit komunikaci mezi vývojovou deskou a 
nasazenou aplikací. To provedeme pomocí Bluetooth modulu, jehož komunikaci musíme 
obsoužit v naši aplikaci. V závěrečné kapitole představíme implementaci aplikace v C#, která 
zobrazuje na mobilním zařízení hodnoty ze sensorů připojených k vývojové desce. Sensory 
budou pro ukázku využívat jak analogové tak digitální piny desky Arduino. 

2 Windows Universal Apps 
Uvedená aplikace patří svým zaměřením do oblasti alikací Windows 10 IoT, bude však 

vyvinuta jako UWP aplikace. Univerzální platforma definuje jedno jádro systému pro 
všechny typy zařízení pracujících pod operačním systémem Windows 10. Pro tyto zařízení 
můžeme vyvíjet aplikace v jednotném vývojovém prostředí již od verze Visual Studio 2015, 
aktuálně je to verze 2017. Pro některé zařízení můžeme využít rozšíření v tzv. SDK – 
Software Development Kit. Aplikace UWP se dá charakterizovat jako aplikace s flexibilním 
uživatelským interfacem umožňujícím zobrazení aplikace na libovolném displeji cílového 
zařízení s windows 10. Layout aplikace navrhujeme v XAML souboru pomocí obecných 
prvků návrhové sady pro vzhled a navigaci aplikace. 
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Obr.1 Platforma Windows Universal Apps 

 
Obr. 2 Šablona UWP aplikace 

3 Podporované moduly 
Aplikaci budeme v podstatě navrhovat stejně jako pro Window IoT zařízení. V současné 

době Microsoft podporuje vývoj aplikací pro Windows IoT core pro zařízení Raspberry Pi 3, 
Raspberry Pi 2 s procesory ARM Cortex (1,2 GHz resp. 900 MHz) a vývojové desky Minnow 
Board (Intel x88/x64 1,3GHz) a Dragon Board (ARM Cortex 1,2 GHz). Dalšími 
podporovanými zařízení mohou být SoC (System On Chip) zařízení výrobců BroadComm, 
QualComm a Intel. Na stránce Developer portálu můžeme rovněž najít seznam 
podporovaných senzorových, komunikačních I/O modulů a periferií, které lze použít při 
vývoji UWP aplikace na platformě Windows IoT. Jedná se mimo jiné o Wifi, Bluetooth 
komunikační moduly, Arduino moduly výrobců Adafruit a SparkFun jako akcelerometry, 
motorky, displeje, zařízení pro ukládání dat, sensory a expandéry portů a shieldy. 
Podporovanými sběrnicemi UWP a IoT aplikací jsou GPIO, SPI, I2C a UART.      
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3.1 Knihovna Windows Remote Arduino 
Potřebná knihovna pro vzdálenou komunikaci s vývojovou deskou se jmenuje Windows 

Remote Arduino. Je to open-source knihovna určena pro tvorbu univerzální windows 
aplikace, to znamená, že ji můžeme nasadit na jakékoliv zařízení se systémem Windows 10, 
nebo také na zařízení Raspberry Pi2 a výše se systémem Windows IoT. Knihovna je dostupná 
na vývojářském portálu GitHub. Architektura komunikace mezi nasazenou aplikací a 
vývojovou deskou Arduino je třívrstvá. Spodní fyzická vrstva je pojmenovaná Stream, ta 
zajišťuje výměnu dat mezi hostitelskou aplikací a koncovým zařízením s GPIO sběrnicí a 
napojenými sensory. Prostřední vrstva musí tyto informační rámce detekovat a vytvořit 
komunikaci dle standardizovaného protokolu Firmata. Nejvyšší vrstvou s názvem Remote 
Wiring je interface, který abstrahuje všechny komunikační protokoly na úroveň třídy 
RemoteDevice, kterou může být zařízení typu USB, Bluetooth, Network, či BLE. Knihovna 
nám umožňuje přístup ke GPIO pinům na vývojové desce a umožňuje:      

• Konfigurace pinů jako vstup a výstup, digitální či analogový.  
• Čtení a zápis digitálních pinů pomocí funkcí digitalRead() a digitalWrite(). 
• Analogový vstup/výstup  (PWM) pomocí funkce analogRead() a analogWrite(). 
• Řízení události při změně stavu pinů. 
• Vysílání a přijímání dat pomocí  I2C protokolu. 
• Tvorba vlastního protokolu přes Firmata. 

Vstupním bodem API je tedy třída RemoteDevice, reprezentující komunikační rozhraní, které 
budeme v hostující aplikaci používat a které bude všechna volání uskutečňovat s vrstvou 
Firmata pod ní.  

3.2 Vrstva a protokol Firmata 
Pro návrh API bylo nezbytné využít vhodný protokol, který by usnadnil komunikaci mezi 

Windows 10 a deskou Arduino. Pro tuto funkcionalitu byl zvolen široce přijímaný open 
source protokol Firmata, který byl implementován v mnoha jazycích, včetně jazyka Arduino 
Wiring. Knihovna Firmata pro Arduino je také zahrnuta do vývojového prostředí Arduino 
IDE. 

Implementace vrstvy Firmata se provádí přímo z úložiště (repository) Firmata s 
minimálními změnami pouze s odstraněním arduino hardwarových závislostí a je zabalena 
transparentní třídou knihovny Windows Runtime Component s názvem UwpFirmata. 

3.3 Nasazení aplikace 
Systém Windows 10 nám pro mobilní zařízení oproti předchozím verzím Windows 

umožňuje tzv. odemknout zařízení pro vývojářský mód bez jakýchkoliv problémů pouze 
rychlou konfigurací v sekci nastavení zabezpečení – pro vývojáře. Poté můžeme na Windows 
10 mobile zařízení nasadit aplikaci přímo z vývojového prostředí Visual Studia. To 
provedeme s nastavením na zařízení s platformou ARM viz obrázek 3. Mobilní zařízení 
máme připojené k vývojářskému PC pomocí USB kabelu. Po provedení nasazení (deploy) 
aplikace již máme vytvořenou aplikaci mezi dostupnými nainstalovanými aplikacemi. 

 

Obr. 3 Nasazení a ladění na zařízení s procesorem ARM (pro Windows Mobile Device) 
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4 Ukázka aplikace 
Aplikace bude navržena tak, abychom zobrazili data získaná jak z analogových, tak 

digitálních  GPIO pinů vývojové desky. Komunikaci na straně vývojové desky bude 
zajišťovat Bluetooth modul SPP-C zobrazený na obrázku 4 vlevo. Pro testování zobrazení dat 
z digitálních a analogových GPIO pinů dále použijeme digitální sensor DHT11, analogový 
teplotní sensor KY013, modul laseru a RGB diodu. V naši aplikaci tedy budeme zobrazovat 
teplotu, spínat modul laseru a stavy aplikace doprovázet kontrolním barevným rozsvícením.   

 
 

Obr. 4 Použité IoT moduly 
 

Vzhled demonstrační aplikace pro komunikaci mobilního zařízení Microsoft Lumia 950 
s operačním systémem Windows 10 Mobile a vývojovou deskou Arduino navrhneme ve 
vývojovém prostředí v souboru MainPage.xaml. Vybereme příslušné zařízení s odpovídajícím 
rozlišením a velikostí displeje a na pracovní plochu přeneseme z toolboxu ovládací prvky jako 
tlačítka, textboxy, panely, popisy a obrázky. Tyto ovládací prvky budou sloužit k vyvolání 
komunikačních dotazů na senzory připojené na GPIO piny vývojové desky a zobrazení 
získaných hodnot do textových polí.   

 
 

Obr 5. Vzhled aplikace v souboru MainPage.xaml 

Každý projekt systému Windows obsahuje soubor manifest, který musí být 
nakonfigurován tak, aby umožňoval určitá oprávnění, například připojení aplikace pomocí 
síťového připojení, Bluetooth  či USB. Jedná se o XML konfiguraci v elementu Capabilities. 
 <Capabilities> 
   <DeviceCapability Name="bluetooth.rfcomm"> 
      <Device Id="any"><Function Type="name:serialPort"/></Device> 
   </DeviceCapability> 
</Capabilities> 
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Hlavní část zdrojového kódu se nachází v souboru MainPage.xaml.cs. Nejprve pro naši 
aplikaci vytvoříme objekt připojení Bluetooth a přeneseme jej do třídy RemoteDevice v 
konstruktoru. To můžeme provést přímým zapsáním jména zařízení (SPP-C Bluetooth 
zařízení se v našem případě skutečně jmenuje Port). Můžeme také dostupné zařízení získat 
asynchronním vyvoláním funkce static.listAvailableDevicesAsync() v třídě BluetoothSerial 
nebo USBSerial před vytvořením objektu. Vytvoříme také událost ConnectionEstablished, ve 
které poté v programovém kódu zpřístupníme ovládací prvky aplikace. Musíme rovněž 
definovat parametry komunikace jako přenosovou rychlost, data, paritu, stopbit, všechny 
možnosti definuje SerialConfig objektu RemoteDevice. 
 
public sealed partial class MainPage : Page 
    { 
        IStream connection; 
        RemoteDevice arduino; 
        public MainPage() 
        { 
            this.InitializeComponent(); 
           // connection = new BluetoothSerial("jmeno_zarizeni_bluetooth"); 
              connection = new BluetoothSerial("Port"); 
            arduino = new RemoteDevice(connection); 
            connection.ConnectionEstablished += Connection_ConnectionEstablished; 
            connection.begin(9600,SerialConfig.SERIAL_8N1);      

        }  
 
V aplikaci již přistupujeme přímo k GPIO pinům objektu RemoteDevice. V následujicí 

ukázce kódu definujeme pin A0 jako analogový a zpracováváme data funkcí AnalogRead(). 
 

private void button_GetData(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            int value; 
            arduino.pinMode("A0", PinMode.ANALOG); 
            string sensorPin = "A0"; 
            value = arduino.analogRead(sensorPin); 
            tbData.Text = Thermister(value).ToString(); 

        } 
 
Obdobným způsobem přistupujeme na digitální piny vývojové desky. Následující 

fragment kódu ukazuje obsluhu zapnutí a vypnutí modulu laseru pomocí ovládacího prvku 
RadioButton. V podstatě se jedná o vyslání hodnot High nebo Low na příslušný pin pomocí 
funkce digitalWrite().   

 
  private void radioButton_Checked_On(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 

arduino.digitalWrite(3, PinState.HIGH); 
 } 

  
 private void radioButton_Checked_Off(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 

arduino.digitalWrite(3, PinState.LOW); 
  } 

5 Závěr 
Vytvořená aplikace demonstruje současný trend tvorby UWP aplikací s důrazem na IoT 

zařízení. Pro ukázkovou aplikaci byla použitá vývojová deska Arduino, abychom 
demonstrovali vývoj aplikací i odlišným způsobem než je zvykem v Arduino IDE. Použitými 
nástroji byl jazyk C# v prostředí Visual Studio od verze 2015 výše. V tomto prostředí již 
Microsoft implementoval tvorbu Windows 10 IoT aplikací také pro zařízení typu Raspberry, 
DragonBoard a další. Mimo tyto úlohy můžeme ve vývojovém prostředí Visual Studia  
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vyvíjet aplikace na vývojových deskách podporujících technologii .NET Microframework.  
V současné době je aktuální vývoj pro malá IoT zařízení a také vývoj aplikací pro různé 
platformy mobilních zařízení. Na tento trend Microsoft zareagoval začleněním Xamarin 
platformy pro tvorbu Android mobilních aplikací a také uvedením další cross-platform 
vývojové technologie .NET Core pro aplikace spustitelné na distribucích Linuxu a MacOS. 
Tyto technologie si představíme v budoucích příspěvcích semináře ASŘ.      

 
Obr. 6 Zapojení vývojové desky a výsledná aplikace na mobilním zařízení se 

systémem Win10 Mobile 
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Nasazení jednočipových počítačů pro mnohorozměrové řízení 
Usage of single-chip computers for control MIMO systems 

  

CZEBE, Jiří1 & ŠKUTA, Jaromír2 
1 Ing.,  VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, 

  jiri.czebe@vsb.cz,  http://www.352.vsb.cz/ 
2 doc. Ing. PhD.,  jaromir.skuta@vsb.cz 

  
Abstrakt: Článek pojednává o nasazení jednočipových počítačů pro mnohorozměrové 
(MIMO) řízení. Cílem je navrhnout obecný řídicí systém, který lze snadno užít a snadno 
implementovat pro standardní mnohorozměrové úlohy. Výkon řídicího systému je omezen 
výkonem užitého jednočipu (PIC16F876A) a jeho periferiemi (2xPWM, 8xA/D, MAC, …). 
Klíčovou úlohou jednočipu je MIMO regulace řízeného systému, za podpory komunikace s 
nadřazenou vrstvou ze které lze provést konfiguraci navrženého algoritmu řízení. Pro 
komunikaci mezi řídicím systémem (PC) a jednočipem (MCU) je užita sériová linka. Pro 
řízení a monitorování na vyšší urovní je užita SCADA/HMI aplikace realizována v programu 
Control Web. Řídicí aplikace je dále dostupná přes internet (pomocí VPN či v LAN). 

  
Klíčová slova: ZPRACOVÁNÍ DAT, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ, ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU, 
MATLAB, SCADA/HMI, MCU 

  

1 Úvod 
Umístění řídicího algoritmu zaleží na zvoleném typu systému, kterým může být 

Distribuovaný Řídicí Systém (DŘS) či Centralizovaný Řídicí Systém (CŘS). Jednorozměrné 
algoritmy (jedno rozměrný vstup – jedno rozměrný výstup, resp. SISO) nebo mnohorozměrné 
(MIMO) algoritmy lze ve zmíněných systémech aplikovat. V závislosti na možnosti jejich 
nasazení ve vybraném systému či se jedná o samotný požadavek. 

MIMO řídicí algoritmy vyžadují vytvoření podpůrných funkcí, které provádí požadované 
operace (maticové počty atp.). Tento článek popisuje návrh DŘS systému na bázi 
jednočipového počítače z řady PIC společně s užitím MIMO řídicích algoritmů. 

2 MIMO systémy 

 
Obr. 1 Obecné schéma MIMO systému [1-2] 

mailto:jiri.czebe@vsb.cz
http://www.352.vsb.cz/
mailto:jaromir.skuta@vsb.cz
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Dynamické lineární MIMO systémy jsou definovány jakožto systémy, které obsahují 
mnohorozměrný (více než 1) vstup/výstup. Kde jedna vstupní proměnná (vstup systému) 
řízeného systému může ovlivňovat více než jednu výstupní proměnnou (výstup). Z čehož 
vyplívá, že ovlivnění (fyzikální význam) způsobené danou vstupní veličinou bude součástí 
konkrétního řídicího algoritmu odpovídajícího výstupu. 

Teplovzdušný model je ukázkou MIMO řídicího systému, model obsahuje dva aktuátory 
(žárovka…zdroj tepla, větrák…průtok vzduchu) respektive dvě řídicí proměnné a dva 
měřitelné výstupy (teplota…termistory, průtok…větrák s optočlenem), viz Obr. 2. V případě 
tohoto systému je řízená teplota ovlivněna kromě zdroje tepla i aktuální průtokem vzduchu z 
ventilátoru. Naopak řízený průtok vzduchu není (znatelně) ovlivněn teplotou. 

 
Obr. 2 Blokové schéma teplovzdušného modelu [3] 

MIMO regulátor je vhodný k dosažení požadovaného průběhu obou řízených 
proměnných (průtok, teplota). MIMO regulátor je schopen urychlit celkový regulační proces, 
tím že je schopen realizovat již zmíněnou vazbu mezi teplotou a průtokem, kdy průtok je 
ponížen, tak aby proces regulace (tepelného) pomalejšího podsystému byl urychlen. 

3 Aktuální stav 
Systém obsahuje standartní (SISO) regulátor pro jednotlivé podsystémy (průtok, teplota), 

kdy regulace je možná pouze pro jednu část systému a vazba mezi podsystémy tedy není 
využita. Užitím programovatelného řídicího systému jako PLC či jednočipového počítače lze 
aplikovat i MIMO řídicí algoritmy. 

Teplovzdušný model je vybaven celkem třemi termistory, viz Tab. 1, kdy uživatel/student 
může zvolit jeden z nich jako zpětnou vazbu. Každý termistor má odlišné vlastnosti (citlivost, 
pracovní oblast atp.) či polohu (vzdálenost od zdroje tepla). Pro přehlednost byl zvolen pouze 
jeden termistor a to NR 354 20 KU, který je vzdálený 5mm od zdroje tepla. 

Tab. 1 Popis Vstupů a Výstupů (V/V) teplovzdušného modelu 
Vstup systému Snímač Výstup systému Aktuátor 

Vstup 1 NR 354 20 KU (na žárovce) Výstup 1 Žárovka 

Vstup 2 NR 354 20 KU (5 mm od žárovky) Výstup 2 Hlavní ventilátor 

Vstup 3 KTY 82 (5 mm od žárovky) Výstup 3 (BCD) Ventilátor (porucha) 

Vstup 4 Průtokoměr   
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Identifikace modelu (jednotlivých přenosových funkcí) byla provedena ve vlastním 
programu napsaném v prostředí Control Web. Program umožňuje nastavit jednotlivé výstupní 
proměnné a měřit/uchovávat všechny potřebné V/V proměnné. 

Jak již bylo zmíněno, vazba popsaná přenosem 12SG  mezi zpětnovazební proměnnou 
teploty a průtok byla určena následujícím způsobem. Na žárovce byla nastavena hodnota 5V, 
kdy na zvoleném termistoru bylo nutné sledovat (čekat) na ustálení výstupního měřeného 
napětí. Následně byla na hlavním ventilátoru nastavena hodnota 2,5V, která způsobila 
ochlazení vzduchu v tunelu (ochlazení termistoru). Po ustálení měřeného napětí na termistoru, 
bylo ukončeno samotné měření, kdy výsledný průběh popisuje vztah mezi průtokem vzduchu 
a ohříváním vzduchu v tunelu. Zbylé přenosové funkce 11SG  a 22SG  byly změřeny odděleně 
tj. bez vlivu druhého subsystému. 

Zpracování změřených dat bylo provedeno v programu Matlab (skripty, Simulink). 
Skripty jsou převážně použity pro přípravu, načtení a filtraci dat dále na vytvoření grafů či na 
odhad přenosových funkcí atpod. 

 
Obr. 3 Simulační schéma pro odhad pro odhad přenosových funkcí – Matlab 

Simulink 
Simulační schéma na Obr. 3 obsahuje blok s budícím signálem soustavy, který prochází 

přes odhadnutý přenos soustavy a při nenulovém dopravním zpoždění ( )0>DT  dojde ke 
zpoždění signálu. Výsledek samotného odhadu (těsnosti výsledku) je dále porovnám 
s naměřeným průběhem reálného systému vybuzeným týmž vstupním (budícím) signálem. 
Nastavení schématu je provedeno v rámci skriptu, který se postará o načtení požadovaných 
dat, odhad (vytvoření přenosové fce), nastavení simulace (čas simulace, vzorkovací perioda 
atpod.). 

Pro odhad jednotlivých přenosů systému byla použita Matlab funkce „tfest“. Vstupní 
argumenty funkce jsou změřená data (V/V signály, vzorkovací perioda, atd.), dopravní 
zpoždění a objekt s pokročilým nastavení odhadu. Kromě zmíněných parametrů funkce musí 
uživatel odhadnout počet pólu a nul přenosu, které zásadně ovlivňují výsledek samotného 
odhadu. 
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Obr. 4 Odhad přenosů systému ( 11SG , 12SG , 22SG ) 

Graf zobrazuje odhad naměřených a odhadnutých přenosů systému, kdy samotná funkce 
„tfest“ po výpočtu v okně „command window“ zobrazí těsnost odhadu v procentech společně 
s výsledkem odhadu. Výsledné přenosy s dostatečnou těsností (nad 90%) jsou uvedeny 
v následující přenosové matici systému. 
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4 Návrh systému s podporou MIMO regulace na bázi PIC MCU 
Návrh celého řídicího systému je rozdělen do čtyř bloků, a to industriální počítač (IPC), 

jednočipový počítač (MCU), rozšiřující deska (Extension board), teplovzdušný model, viz 
Obr. 5. Velmi důležitou částí jsou i samotná propojení mezi jednotlivými vrstvami (bloky). 

MCU má na starost sběr dat, regulaci a příjem/posílaní dat se vzorkovací periodou 10ms. 
Rozšiřující deska provádí úpravu signálu (unifikaci) na odpovídající úroveň. IPC má na 
starost inicializaci MCU, příjem/odesílaní dat, zobrazení naměřených dat v grafu a ovládaní 
samotné řídicí jednotky (MCU) [4-5]. 
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Obr. 5 Blokový diagram teplovzdušného modelu 

Komunikace mezi MCU a IPC musí být spolehlivá (bezpečná, robustní atp.) a dostatečně 
rychlá k přenosu všech potřebných dat (užitečných či řídicích) v odpovídajícím pořadí [6]. 
Rozhraní užité ke komunikace v MCU je UART s následujícími parametry, viz Tab. 2. 

Tab. 2 Parametry komunikace (IPC↔MCU) 

Vzorkovací perioda Tst[ms] 10 

 Komunikační rychlost [Kb/s] 256 
  

Počet datových bitů 8 
Počet stop bitů 1 
Počet start bitů 1 

  
Min. počet bytů v paketu 8 

Kontrolní součet (CHSUM) 1 
Vstupní terminátor 2 

Výstupní terminátor 2 
Správný návrh komunikačního paketu vede k urychlení komunikace a k navýšení 

bezpečnosti přenášených dat. Návrh paketu obsahuje dva úvodní a dva koncové (terminační) 
znaky, pro jedinečnou identifikaci začátku a konce paketu. Hlavička paketu obsahuje základní 
informace o délce a typu zprávy, které jednoznačně určují, co se provede s obsahem zprávy 
(význam jednotlivých bytů). Posledním příznakem je kontrolní součet (CHSUM), který je 
sedmi bitovým součtem z obsahu celého paketu (kromě terminačních znaků). Výhodou takto 
sestaveného paketu je jeho univerzálnost užití, kdy záleží pouze na hlavičce paketu ale již ne 
na samotném obsahu, který může být jakkoliv dlouhý, v našem případě je maximální hranice 
25 bytů (pro sekci Obsah). 
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Tab. 3 Formát paketu 

Pořadí Index Popis   
1 0 Prefix 

 

Celková délka paketu 

2 1 Prefix 
3 2 Délka zprávy 

Délka zprávy 

4 3 Typ zprávy 
5 4 

Obsah 
  

n+2 n+1 CHSUM 
n+3 n+2 Postfix 

 n+4 n+3 Postfix 

5 Návrh plošných spojů a rozhraní řídicího systému 
Návrh rozhraní mezi jednotlivými deskami musí být univerzální, například pro možnou 

výměnu MCU (s kompatibilní paticí DIL28) či při změně samotné rozšiřující desky, aby 
nebylo nutné měnit celou elektroniku ale jen vybranou část. 

5.1 MCU a rozšiřující deska 
Základem je základní deska MCU pro vybraný jednočipový počítač PIC s paticí DIL28. 

Vzhledem k obecnosti je třeba vyvést všechny V/V piny MCU včetně komunikačního 
rozhraní USART, reset MCU, napájení atp. 

Deska obsahuje následující komponenty: zdroj hodin (krystal o frekvenci 20MHz), 3x 
GPIO porty (A, B, C), programovací port (ICSP), komunikační port (Rx, Tx, Vdd, Vcc), 
napájecí port (Vdd, Vcc) a resetovací port. 

 
Obr. 6 Schéma základní desky MCU 
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Rozšiřující deska má za úkol upravit V/V signály na požadovanou úroveň (pro MCU 
TTL úroveň, teplovzdušný model 0V÷10V). Pro navýšení napětí je byla deska osazena DC-
DC měničem, který napájí operační zesilovače (OZ) 10V. OZ jsou užity pro zesílení řídicího 
signálu PWM, který je pomocí pasivních součástek filtrován (vyhlazen). Deska dále obsahuje 
napěťové děliče z 10V na 5V, tak aby MCU byl schopen určit jejich odpovídající 10 bitový 
ekvivalent. 

 
Obr. 7 Rozšiřující deska pro teplovzdušný model 

Rozšiřující deska obsahuje následující komponenty: DC-DC měnič, 3x V/V port, 4x 
napěťové děliče, 2x OZ. 

5.2 Rozhraní řídicího systému 
Rozhraní mezi PC a MCU je realizováno pomocí sériového rozhraní RS232. Vybrané 

rozhraní je vhodné pro kratší komunikační vzdálenost a nižší komunikační rychlosti. 
Myšlenka je aby prakticky jakékoliv zařízení, které běží na operačním systému (OS) 
s podporou ovladačů od výrobce vybraného Adaptéru a alespoň jedním volný USB port, ho 
mohlo využít téměř kdekoliv (PC, Notebook atp.). 

 
Obr. 8 Arduino USB sériový adaptér [8] 

V našem případě se jedná o zařízení Arduino USB sériový adaptér, který zajišťuje 
rozhraní mezi Adaptérem a MCU (TTL) společně s napájením řídicí jednotky (MCU a 
rozšiřující desky) a rozhraní mezi Adaptérem a PC (RS232). Ověřená komunikační rychlost 
sériového rozhraní je 256Kb/s při použití 1m přenosového média. 
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6 Vytvoření funkcí s podporu MIMO řízení 
Hlavní myšlenka byla připravit funkce, které budou uživatelsky přívětivé (přehlednost, 

komentáře, úprava atd.) a snadno použitelné (s jasně definovanými parametry a rozhraním). 
Tyto funkce musí provést například správnou inicializaci užitých periferií MCU, senzorů atd. 
[5][9-10]. 

6.2 PWM modul 
Pulzně šířková modulace (PWM) patří mezi základní výstupní periferie. Následující 

funkce slouží pro práci s tímto modulem: 
• char InitPwmModules(UCHAR NbOfModules), 

• int PwmFrequency(UINT),  

• int SetPwm(UCHAR NbOfModules, UINT dutyCycle). 
Představené funkce umožnují provést inicialzaci modulu na definovaném pinu (dle 

možností MCU), nastavit požadovanou frekvenci (časovou základnu) výstupního signálu 
nebo pracovní cyklus. 

6.2 HTCL modul 
HTCL enkodér je dalším příkladem /možností pro sběr dat z řízeného procesu, například 

pro model helikoptéry, kde řídicí systém musí provádět sběr z dvou os, jejich náklon je měřen 
dvěma IRC snímači. 

• void initEncoder(void), 

• void  resetEncoder(void), 

• int readEncoder(char relPos), 

• int readEncoderMult(char relPos, int* resMux1, int* resMux2). 
Vybrané funkce umožňují uživateli enkodér inicializovat, resetovat, nastavit měřící mód 

nebo vyčíst aktuální pozici (absolutní či relativní). 

6.2 A/D modul 
A/D modul je velmi rozšíření (základní) vstupní periferie a představuje významnou část 

řídicího systému, například pokud je řídicí systém tvořen za pomoci jednočipových počítačů. 
V rámci teplovzdušného modelu je A/D modul použit pro měření obou zpětných vazeb 
z modelu (teplota, průtok), kdy vstupní měřené napětí převede na jeho 10 bitový ekvivalent 
v rámci 10V rozsahu (10V/10bity ≌ 0.001 V/bit). Vytvořená funkce vrací výsledek 
měření/převodu z vybraného kanálu (vstupu) MCU v celočíselném datovém typu. 

• int A_D_Read(int IndexOfAD). 

7 Ověření návrh systému 
Následující obrázek zobrazuje celý laboratorní model (teplovzdušný model, řídicí 

jednotku), viz Obr. 9. Jednotlivé jeho části již byly popsány v předchozích oddílech, kromě 
řídicího algoritmu a jeho ověření při porovnání se simulačními výsledky. 
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Obr. 9 Teplovzdušný model s řídicím jednotkou 

7.2 Dohledová aplikace (Control Web) 
Dohledová aplikace celého systému má především na starost: 
• komunikaci, 
• sběr dat, 
• archivaci, 
• nastavení regulace (požadovaná hodnota, parametry regulátoru, výběr zpětné vazby, 

atp.), 
• nastavení parametrů modelu (porucha). 

 
Obr. 10 Uživatelské rozhraní dohledové aplikace 

Operátor/uživatel přepíná mezi dvěma hlavními módy aplikace a to: 
• Monitorování 

o sledování aktuálních stavů všech proměnných a jejich archivace, 
• Regulace 

o sledování vybraných stavů (w, u, parametrů regulátoru, atp. 
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7.3 Simulační model 
Simulační model obsahuje následující bloky: 2x2 MIMO regulátor, simulační model 

teplovzdušného modelu, dvojici zpětné vazby (teplota, průtok) společně s dvojící sumátorů a 
multiplexorů pro porovnání reálných a simulovaných průběhů. Vstupem simulačního modelu 
jsou žádané hodnoty teploty a průtoku včetně reálných dat z měření. Výstupem jsou aktuální 
hodnoty teploty a průtoku z průběhu regulačního procesu, které jsou přes multiplexor 
sloučena společně s reálnými daty pro rychlé ověření celého návrhu. 

 
Obr. 11 Simulační model teplovzdušného modelu 

Vnitřní struktura teplovzdušného modelu v simulačním schématu je tvořena třemi 
přenosovými funkcemi (přenosové funkce, dopravní zpoždění), které představují dynamiku 
celého modelu. 

 
Obr. 12 Vnitřní struktura teplovzdušného modelu 

7.4 Řídicí algoritmus 
V našem případě je matice regulátoru neúplná, kdy vazba mezi aktuálním průtokem a 

teplotou je realizována pouze v jednom směru (průtok ovlivňuje aktuální teplotu a ne naopak, 
viz popis modelu). Z toho důvodu je vnitřní struktura nesymetrická (obsahuje pouze 3 
regulační bloky, nikoliv 4), kdy přenos 

21SG .je nulový. V rámci simulačního modelu jsou užity 
spojité regulační bloky PID regulátoru, kdy v řídicím systému MCU jsou použity v jejich 
diskrétním tvaru PSD. 
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Obr. 13 Vnitřní struktura 2x2 MIMO regulátoru 

Řídicí algoritmus (PID/PSD) obou systému má v diskrétním tvaru následující zápis (2, 3). 
První rovnice (2) je užita pro regulaci teploty vzduchu v tunelu v závislosti na aktuální 
průtoku vzduchu a teplotě zárovky. Teplota má regulátor typu PS a vazba mezi teplotou a 
průtokem je realizována regulátorem typu P. Druhá rovnice (3) neobsahuje žádnou vazbu 
mezi průtokem a teplotou, kdy užitý typ regulátoru je PS. [2][10] 

      (2) 

      (3) 
kde: 

1+ku

 
…akční zásah ku  …předchozí 

akční zásah, 

Pk  …proporcionální 
složka, 

iT  …integrační 
složka, 

1+ke

 
…odchylka, ke  …předchozí 

odchylka, 

1−ke

 
…před-předchozí 
odchylka, 

stT  …vzorkovací 
perioda. 

Pomocné indexy: B…teplota, FT…větrák-
teplota, F…větrák. 

Pro návrh parametrů regulátoru byla zvolena Kuhnova metoda. Metoda má velmi dobré 
výsledky regulace a snadné užití pro systémy (subsystémy) druhého řádu při použití P nebo PI 
regulátoru. 

Tab. 4 Parametry regulátoru 
ParametryGR \  

Pk  iT  

11SG  0.5000 0.0103 

12SG  0.8210 N/A 

22SG  0.4079 0.0734 
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Porovnání regulačního procesu z reálného a simulovaného systému jsou těsné, což 
naznačuje správnost návrhu parametrů regulátoru, parametrické identifikace systému atp. Oba 
subsystémy jsou mnohem pomalejší (časové konstanty) nežli samotná vzorkovací perioda 
v řídicí jednotce ( msTst 10= ). 

 
Obr. 14 Výsledky regulačního procesu – Simulace x Reálný systém 

Závěr 
Návrh řídicího systému byl popsán od teoretické po praktickou stránku. Každá část 

systému byla identifikována v programu Matlab, kdy pro odhad jednotlivých přenosových 
funkcí druhého řádu bylo dosaženo těsnosti nad 90%. 

Dále byla popsán obecný návrh SCADA/HMI systému společně s příkladem vybraných 
modulů pro MCU, které podporují MIMO systém/řízení, včetně návrhu jednotlivých 
komponent řídicího systému (základní deska, rozšiřující deska). 

Bylo představeno operátorské rozhraní aplikace, které slouží pro nastaveni MCU 
(parametrů regulace, výběru termistoru atp.). Kdy je možné zvolit například časovou základnu 
PWM signálu (akčního zásahu), či přepínat mezi monitorováním a regulací modelu. 
Jednotlivé parametry jsou předány (zaslány) přes sériové rozhraní PC, kdy MCU okamžitě 
odpoví na jednotlivé dotazy v požadovaném formátu. 

V programu Matlab byl vytvořeno simulační schéma pro ověření celého návrhu, kde bylo 
provedeno srovnání regulačního procesu simulovaného systému s reálným. 
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Abstract The article explores the usage of the fuzzy logic in medicine. Considering 

contemporary tendencies of the usage of information technologies in every field, we examine 
the necessity of the usage of fuzzy logic in medicine. 

Keywords Fuzzy logic, extended logic, absolute truth, subjective, incomplete data 
conditions. 

 
 

1. Introduction 
In recent years, there appeared increased interest in the development of various systems 

based on the method of fuzzy logic. This is due to the fact that society has realized the need to 
analyze the data using subjective information. Hence, there is a need to create different 
systems based on fuzzy logic also in medicine. Today there is a need to develop such systems, 
since in the medicine it is often necessary to use subjective (fuzzy) data. Therefore, there 
appeared an increase in attention to the use of fuzzy logic in medicine and the use of this 
approach in the latest developments, as evidenced by numerous studies and developments of 
local and international scientists. Thus, the relevance of this article is determined by the lack 
of knowledge of the possibilities of use of fuzzy logic in medicine. 

 
2. Fuzzy Logic In Medicine 
In the process of data collection, Russian and foreign internet sources were analyzed and 

the main authors working in this direction were determined. The works in the direction of 
fuzzy logic in medicine of Russian and foreign authors were the material of the study. 

An important feature of the human mind is the ability to make decisions based on the 
situation, in conditions of incomplete information. The construction of models that can take 
into account the conditions of the surrounds and the information available to date is an 
important issue for both science and everyday life. The existence of fuzzy and approximate 
reasoning has led to the emergence of the concept of "fuzzy logic". 

The term "fuzzy logic" came from English and it refers to the extended logic, the subject 
of which is the concept of partial truth, where truth is estimated in the range of absolute truth 
to a complete lie (Novák et al. 1999). 

For the first time this concept was proposed in 1965 by the American scientist Lotfi 
Zadeh. In the 70-80s a special attention has been paid to the construction of expert systems 
based on fuzzy logic. Such systems started to become used in economics and medicine. 

Despite the term, the primary purpose of the use of fuzzy logic is the ability to create a 
program when a specific request could give a definite answer, in the given the circumstances. 
Fuzzy logic systems are often used as an expert system. An ideal system would receive 
information, process the data with regard to the circumstances, and give a clear answer. 
However, these systems often do not take into account human factors such as prejudice and 
lack of confidence. 
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Medicine includes a huge amount of information from completely different areas. In the 
medical field in the formulation of various diagnoses, there is always some degree of 
uncertainty. Experts note that often the traditional approach to the treatment of diseases is 
insufficient. For rational treatment and prevention, there is a need to use an approach based on 
fuzzy logic. 

For example, in 2003 scientists Nieto and Torres (Nieto and Torres 2003) used fuzzy 
logic to study the effect of smoking and alcohol consumption to the body. The authors 
evaluated the dependence from 0 (no smoking) to 1 (smokes like a chimney) and came to the 
conclusion that the degree of dependence can significantly affect the use of drugs. Recently, a 
study was carried out for the diagnosis of breast cancer by use of fuzzy logic. The authors 
created a Fuzzy-AIRS system, which is able to calculate the possibility of breast cancer 
patients when parameters are entered. 

Thus, it can be concluded that the same disease may be manifested in different ways in 
different individuals. One and the same symptom may relate to various diseases. On the other 
hand, some diseases of the patient may interfere with correct diagnosis. Thus, it is necessary 
to use an approach that takes into account these specific conditions - fuzzy logic. 

In medicine, the information is often incomplete, contradictory or inaccurate. Sources of 
such information may be as follows (Nieto and Torres 2006): patient information, patient's 
medical history, physical examination, laboratory tests, an exaggeration of symptoms, 
neurological disorders. The use of fuzzy logic plays an important role in medicine. 

It is important to note the fact that the Russian authors became interested in use of fuzzy 
logic and its possibilities in medicine only in the 20th century. However, in many areas, this 
method has already been successfully used. For example, Bashlykov I., Bunyaev V., Gadalov 
V. demonstrated the need for methods of fuzzy logic in the prediction and diagnosis of gastric 
ulcer. (Башлыков и др. 2006)  

As for the researches in this area today, it is accepted to note the works of foreign authors 
who have done a great job of identifying the advantages of fuzzy logic and using the method 
in the treatment and diagnosis. Among foreign authors achievements are the following: the 
development of early diagnosis of postoperative complications (Sakaguchi et al. 2004); 
assessment of cardiac function (Joly et al. 1980); estimation of burn degree (Acha et al. 2003); 
diagnosis of cancer tumors of the central nervous system (Belacel and Boulassel 2004) and 
others. 

 

3. Conclusion 
Hence, it can be concluded that the use of fuzzy logic in medicine gives positive results. 

In addition, this approach can be considered from the point of view of the use for information 
systems for medical records, such as the patient's medical history, lab results and doctors' 
examinations. Creating a system using fuzzy logic for medical records will have positive 
results, because the system will take into account the health characteristics of each individual. 

In conclusion, it must be said that the use of fuzzy logic in medicine is essential because 
it helps to improve quality of care and diagnosis. Also it is important to note the fact that, 
despite the significant achievements in the field of studies on the use of fuzzy logic in 
medicine, this area is by far one of the most promising and it requires further study. 
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Abstrakt: Obecně se tento článek zabývá problémem skenováním pohybujících se objektů do 
3D modelů pomocí skupiny 2D laserových skenerů. Hlavním zaměřením tohoto článku je 
popis speciálně vyvinutého ovladače pro .NET framework pro skupinu laserových skenerů 
SICK LMS 400 a hardwarový modul pro jejich synchronizaci. Ovladač i modul byli nasazeni 
ve firmě MONDI v Ružomberku na Slovensku a to pro skenování projíždějících nákladních 
vozidel naloženými dřevěnými kládami za účelem bezpečnostní kontroly nákladu. 
 

  
Klíčová slova: Laser, Skenování, 3D, Náklad, Dřevo, Analýza 

  

1 Úvod 
Průběžná nebo výstupní kontrola patří mezi nejdůležitější fáze výroby. Její automatizace 

patří mezi nejžádanější a zároveň nejnáročnější systémy průmyslové automatizace. Páteří 
těchto systémů je senzorický podsystém, který musí zajistit natolik podrobné a komplexní 
informace o kontrolovaném objektu, aby bylo možné současnými technickými prostředky 
kontrolu provést. Náročnost automatizace kontroly tvarů a rozměrů produktů, závisí na 
tvarové složitosti kontrolovaných objektů. U jednoduchých tvarů se často používají přípravky 
s kontaktními měřidly, do kterých jsou výrobky automaticky vkládány a následně proměřeny. 
Avšak u tvarově složitých produktů je výhodné objekty převést do počítačových 3D modelů, 
na kterých se prostřednictvím speciálního software provádějí požadované kontroly. Přesnost a 
spolehlivost takového řešení je pak dána přesností a spolehlivostí počítačového 3D modelu.  

Oblíbeným řešením je použití 2D laserových skenerů, které se v třetí ose podél objektu 
přesouvají, nebo se pohybuje skenovaný objekt. Předností řešení je poměrně snadná 
implementace, dobrá cena, široká nabídka různých typů skenerů s různými přesnostmi a 
rozsahy. Toto řešení bylo použito ve společnosti MONDI za účelem bezpečnostní kontroly 
nákladu dřeva, kde ke skenování projíždějících kamiónů byla použita čtveřice skenerů SICK 
LMS 400. 

2 Problematika 2D laserového skenování objektů 
Jádrem všech typů laserových skenerů je laserový dálkoměr, který využívá buď principu 

triangulace, nebo měří dobu letu modulovaného signálu přenášeného laserovým paprskem. 
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Metoda měření doby letu paprsku (TOF) určuje vzdálenost objektu z časové prodlevy mezi 
odesláním modulovaného signálu laserovým paprskem a jeho zpětným přijetím po odražení 
paprsku od měřeného objektu. Vzdálenost se určí ze znalosti rychlosti světla a změřené doby, 
za kterou signál cestoval od emitoru k objektu a po odrazu zpět k senzoru l = c·t/2. Přesnost 
měření vzdálenosti je pak dána přesností měření času případně fázového posuvu dvou signálů. 
V praxi se vyskytují TOF dálkoměry s přesností od jednoho mm. 

Laserový skener SICK LMS 400 využívá metodu TOF, kde je laserový paprsek natáčen 
šestibokým rotujícím zrcadlem (viz Obrázek 1). Při jedné otáčce 360° se uskuteční 6 skenů. 
Pro každé měření se zrcadlo pootočí o 60°. Při měřené výseči 70° = 2x35° se 5/7 času měří a 
2/7 času se natáčí zrcadlo na počátek další měřené sekvence. 

 

 
35° 

70° 

 
Obrázek 1 – Princip rozmítání parsku skeneru LMS 400 šestibokým rotačním zrcadlem 

 
Uvedený princip měření má však jisté omezení dané potřebou přímé viditelnosti celé 

obálky objektu od středu výseče. Problém viditelnosti nejlépe dokládá Obrázek 2, kde je 
seshora skenována dřevěná bedna. Jedním skenerem získaný obraz (červeně vyznačena 
lomená čára) neodpovídá skutečnému profilu a to ani v horní části objektu. 

 

 
Obrázek 2 – Vliv omezené viditelnosti skeneru na získaný obraz 

 
Tato vlastnost znemožňuje použití skeneru pro přesné měření objektů, jejichž tvar není ze 

středu výseče viditelný do té míry, že je možné skrytou část objektu dopočíst. Řešením je buď 
přidat další skenery (viz. Obrázek 3) a pokrýt tak všechny části profilu, nebo během 
skenování měnit polohu skeneru ve skenovací rovině.  

Předností prvního řešení je vyšší rychlost skenování, snažíš implementace a vyšší 
spolehlivost. Slabostí je možné vzájemné ovlivňování skenerů, kdy snímač jednoho skeneru 
může zachytit odraz paprsku druhého skeneru. Hrozí-li tato situace je potřeba skenery 
synchronizovat. Řešení také vyžaduje podrobnou znalost polohy každého skeneru v sestavě. 
To klade vysoké nároky na montáž, seřízení sestavy a případně provedení společné kalibrace. 
Při zpracování dat je potřeba provést transformaci získaných souřadnic bodů do jednoho 
společného souřadnicového systému. 
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Obrázek 3 – Sestava skenerů eliminující omezení přímé viditelnosti 
 
Náročnost druhého řešení spočívá v přesnosti polohování skeneru. Na okamžité znalosti 

polohy skeneru závisí přesnost transformace souřadnic nasnímaných bodů do globálního 
souřadnicového systému. V případě plynulého polohování skenerů s rozmítaným paprskem je 
navíc potřeba brát v úvahu změnu polohy skeneru i během snímání dílčích skenů. Přičemž 
polohu je potřeba znát s přesností, jenž zaručuje, že výsledná přesnost skenování nepřesáhne 
kritickou odchylku.  

U stacionární sestavy skenerů, je pro získání 3D modelu potřeba přidat třetí rozměr, 
například tím, že se měřený objekt nebo soustava skenerů začne pohybovat, ideálně ve směru 
kolmém ke skenovací rovině. Tento pohyb může být přerušovaný, kdy po přesně stanovené 
vzdálenosti se pohyb pozastaví a provede se měření ve výseči, nebo kontinuální.  

V případ přerušovaného pohybu nebo za použití liniových skenerů se získá sada 
rovnoběžných obálek řezů kolmých na směr pohybu. Rozteč měření je dána velikostí kroku 
posuvu. U kontinuálního pohybu se skenery s rozmítaným paprskem se získá sada řezů 
schodkovitého profilu (viz Obrázek 4). 

 
  

 
Obrázek 4 – Vliv přerušovného a plynulého pohybu na podobu jednotlivých skenů u 

skenerů s rozmítaným paprskem 
 
V obou případech je důležitá znalost polohy (posunutí) skenovací roviny vůči objektu. Na 

její přesnosti závisí přesnost celého 3D modelu. Toto posunutí se buď měří přímo, nebo se 
vypočítává ze známé nebo měřené rychlosti. U soustavy nesynchronizovaných skenerů je 
potřeba toto posunutí znát samostatně pro každý skener. 

3 Ovladač soustavy skenerů SICK LMS 400 
Mezi významné výrobce průmyslových laserových skenerů patří společnost SICK. V její 

nabídce se nachází řada různých 2D skenerů s rozmítaným laserovým paprskem měřicí 
metodou TOF. Na stejném principu pracuje skener LMS 400 (obrázek 5). Skenovací výseč 
skeneru je v rozsahu od poloměru 0,7 m do 3 m o maximální šířce 70. Krok měření je možné 
volit od 0,1° až po 1°, to znamená, že jeden sken může obsahovat až 700 bodů. Maximální 
skenovací frekvence je 500 Hz a statistická chyba měření je od ± 3 mm do ± 10 mm v 
závislosti na remisi (odrazivosti nebo rozptylu světla) skenovaného povrchu. 
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Obrázek 5 – Skenovací výseč skeneru LMS 400 

 
Skener nabízí dvě základní komunikační rozhraní RS 232/RS 422 a Ethernet, čtyři 

digitální I/O a proudový analogový výstup. Prostřednictvím vybraných digitálních vstupů je 
možné měření a zasílání dat ovládat. Dále je zde speciální konektor pro hardwarovou 
synchronizaci skenerů. Bohužel synchronizace podporuje pouze dva skenery, čímž se 
komplikuje nasazení řešení, které vyžaduje větší počet skenerů.  

Skener zasílá pakety s naměřenými vzdálenostmi doplněné počítadlem skenů, aktuálními 
stavy vstupů a dalšími parametry konfigurace po každém provedeném skenu. Počítadlo skenů 
se zvyšuje na základě počtu průchodů zrcadla nezávisle na tom, zda bylo měření aktivní či 
nikoliv. Navíc počítadlo se nuluje v okamžiku provedení softwarové konfigurace, jež je 
prováděna s každým skenerem jednotlivě. Důsledkem je, že každý skener čísluje své skeny 
nezávisle na ostatních. Tyto vlastnosti komplikují párování jednotlivých skenů skupiny tří a 
více skenerů, které nemohou být hardwarově synchronizovány.  

Komunikační protokol se skenerem je výrobcem zdokumentován a ke konfiguraci lze 
použít univerzální nástroj SOPAS. Slabostí skeneru je absence vývojářské softwarové 
podpory. Nejsou k dispozici žádné knihovny funkcí či ovladače. Řešením bylo vytvořením 
nového ovladače skenerů SICK LMS 400. Ovladač je vytvořen ve formě knihovny pro 
technologii .NET Framework 4.0. Jeho předností je, že kromě individuální komunikace s 
jednotlivými skenery dokáže pracovat se skupinou skenerů jako s celkem, včetně párování 
jednotlivých skenů skupiny.  

Ovladač zaobaluje veškerou komunikaci se skenerem do objektů dvou základních tříd 
CLMS400 a CLMS400List. Třída CLMS400 slouží k individuální práci se skenerem. Nabízí 
metody, kterými je možné nastavit všechny režimy skenování, způsoby spouštění měření, 
filtry apod. Popis všech metod a vlastností třídy přesahuje rámec tohoto příspěvku. V podstatě 
rozhraní třídy plně pokrývá komunikační protokol včetně všech chybových stavů, které 
skener zasílá. Vlastní data (jednotlivé skeny) v závislosti na konfiguraci objekt předává 
prostřednictvím jedné ze dvou událostí: 

První varianta události NewScanData se provede po každém přijatém paketu s daty 
(skenu). Tato událost je vhodná pro nízké skenovací frekvence, kdy je potřeba průběžně 
vyhodnocovat každý sken. Nasnímaná data událost předává zaobalena v objektu, který 
obsahuje pole naměřených dat, stav binárních vstupů a počítadel. Navíc, podle konfigurace 
základního objektu skeneru, může obsahovat již přepočtená naměřená data do kartézských 
nebo polárních souřadnic globálního souřadnicového systému a pole s remisemi každé 
odměřené vzdálenosti.  

Druhá událost NewBulkScanData vrací data v balíčcích s předem nastaveným počtem 
skenů. Frekvence volání událostí je podílem zvolené velikosti balíčků na frekvenci skenování. 
Například pro maximální frekvenci 500 Hz a nastavené velikosti balíčků na 250 skenů je 
událost volána dvakrát za sekundu. Balíčky jsou zabaleny do objektů, které obsahují pole 
jednotlivých skenů s naměřenými vzdálenostmi a všechny doplňující údaje, které skener 
zasílá (počítadla, stavy jednotlivých vstupů apod.). Součástí objektu jsou údaje o poloze 
skeneru a metody, které podle indexu skenu skupiny vrací souřadnice naměřených bodů v 
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kartézských nebo polárních souřadnicích. Kromě standardních počítadel je u této varianty 
události navíc předáváno speciální počítadlo skenů, které je možné řídit libovolným binárním 
vstupem. Podle zvolené konfigurace na vzestupnou nebo sestupnou hranu zvoleného vstupu 
se vynuluje počítadlo. Také je možné objekt nastavit tak, že skeny, u kterých je zvolený vstup 
aktivní jsou zahazovány. Při vhodném nastavení je tak možné jedním binárním vstupem řídit 
zasílání a číslování balíčků jednotlivých skenů. 

Druhá základní třída knihovny ovladače je třída CLMS400List. Tato třída je ve své 
podstatě kolekcí objektů CLMS400. Jejím účelem je zaobalit dílčí komunikace s objekty 
skenerů do jednoho komunikačního rozhraní. Kolekce kromě přidávání a zakládání dílčích 
objektů obsahuje podmnožinu nejčastěji používaných metod a vlastností, které se používají 
pro skupinové řízení skenerů. Nicméně hlavním účelem kolekce je skupinový příjem 
naměřených dat včetně párování skenů jednotlivých skenerů. Za tímto účelem kolekce 
poskytuje společnou událost, která vrací balíčky dat ze všech skenerů současně. Tyto balíčky, 
v závislosti na konfiguraci, mohou být spárovány podle speciálních počítadel skenů. V tomto 
případě je potřeba navíc řídit zvolené binární vstupy všech skenerů pro synchronizaci těchto 
počítadel. Spolu s ovladačem byla vytvořena demonstrativní aplikace, která vizualizuje data 
ze čtyř skenerů současně. Jejím účelem je demonstrovat schopnosti ovladače a způsob jeho 
programového nasazení. Zdrojové texty aplikace jsou v jazyce C#. 

4 Nasazení řešení pro skenování kamiónů 
Ovladač byl nasazen a prakticky ověřen v aplikaci skenování projíždějících kamiónů 

naložených dřevem za účelem bezpečnostní kontroly nákladů. Aplikace je nasazen ve 
společnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (obrázek 6). Jejím účelem je kontrola řádného 
uložení klád na valníků při vjezdu do areálu společnosti. Zjednodušeně není dovoleno, aby 
jakákoliv část nákladu přesahovala prostor kvádru vyhrazený valníkem a klanicemi. V 
opačném případě, po odstranění stahovacích popruhů, hrozí během překladu nákladu či 
pohybu soupravy na překladišti k uvolnění klády a případně zranění pracovníků blízkého 
okolí. Aplikace kontrolu provádí na základě analýzy počítačového modelu soupravy s 
využitím knihovny OpenCV (metoda vyhodnocování není předmětem tohoto článku.).  

K nasnímání souprav byly nasazeny čtyři skenery (obrázek 7), které jsou rozmístěny po 
obvodu brány, kterou soupravy projíždějí. Tři skenery (dva po stranách a jeden seshora) jsou 
umístěny tak, aby jejich skenovací výseče tvořili jednu společnou skenovací rovinu kolmou 
na směr pohybu kamiónů a snímaly náklad současně ze tří stran. Čtvrtý skener má skenovací 
rovinu rovnoběžnou s vozovkou a snímá podélný profil projížděné soupravy. Podle změn 
tohoto profilu se vyhodnocuje ujetá vzdálenost a rychlost kamión.  

Znalost okamžité rychlosti má velkým vliv na přesnost celého modelu. Průjezdní rychlost 
kamiónu je stanovena v rozmezí 5 až 10 km/h, kterou řidiči musí dodržovat. Po připočtení 
chyb řidičů lze předpokládat skutečnou rychlost průjezdy v rozmezí 1 - 5 m/s (3,6 - 18 km/h), 
což znamená, že při skenovací frekvenci 500 Hz se hustota bodů, ve směru pohybu soupravy, 
mění od 2 do 10 mm. Je tak nezbytné synchronizovat data ze všech čtyř skenerů. Spouštění a 
synchronizace dat skenerů (párovaní skenů) je prováděno trigrovacími signály 
prostřednictvím dvou binárních vstupů. Jedním signálem (High) se spouští měření a druhým 
(sestupná hrana) se nulují počítadla skenů, přičemž je-li tento signál aktivní (High) jsou 
získaná data ovladačem zahazována.  
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Obrázek 6 – Skenovací brána ve společnosti 

Mondi SCP, a.s 
Obrázek 7 – Princip realizace skenovací 

roviny pro skenování projíždějící kamiónů 
 
Pro ovládání binárních vstupů byla vytvořena trigrovací jednotka s využitím 

mikroprocesorové desky FEZ Cerbuino Net. Pro tuto desky byl vytvořen spínací Gadgeteer  
modul s výkonovými tranzistory, jenž je připojen k binárním vstupům skenerů a také k alarmu 
(akustické a vizuální oznámení chyby v nákladu). Mezi jeho funkce patří aktivace obou 
výstupů (zapnutí měření za současného ignorování naměřených dat) a po stanoveném čase 
(250 ms) deaktivace druhého výstupu čímž se vynulují počítadla a zahájí se příjem dat. 

Ovládací program jednotky byl vytvořen v prostředí .NET Micro Framework 4.3. 
Komunikace s jednotkou se provádí prostřednictvím sítě LAN speciálně navrženým 
komunikačním protokolem. Srdcem celého řešení je speciální aplikace, která běží na 
průmyslovém PC v prostředí MS Windows Embedeet. PC má implantovány dvě čtyřportové 
síťové karty, jež jsou propojeny se čtyřmi skenery, trigrovací jednotkou a třemi IP kamerami. 
Kamery sledují průjezd soupravy ze všech tří stran a dokumentují náklad. Záznam pak slouží 
k zobrazení zjištěného problému v nákladu. Kamery také sledují prostor před bránou. 
Aplikace vyhodnocuje jejich obraz (obrázek 8) a zjistí-li změnu (přijíždějící kamión) předá 
povel trigrovací jednotce k zahájení skenování. Následně se vyhodnocují data horního 
skeneru, ze kterých se zjišťuje přítomnost kamiónu v bráně (identifikuje část kabiny vozu). 
Je-li přítomnost zjištěna, zahájí ukládání dat všech skenerů do paměti. Po uplynutí 22 sekund 
(nejnižší možná rychlost je 1 m/s, nejdelší přípustná délka soupravy s nákladem je 22 m) je 
skenování prostřednictvím trigrovací jednotky ukončeno a nasnímána data se začnou 
vyhodnocovat (obrázek 9). V té době je náklad vážen a operátor provádí evidenci nákladu. 
Zjistí-li aplikace chybu v nákladu, spustí prostřednictvím jednotky alarm, který musí obsluha 
v aplikaci potvrdit. Potvrzením a doplněním požadovaných údajů se informace o zjištěné 
chybě spolu s obrazovým záznamem průjezdu soupravy uloží do databáze. Není-li chyba 
zjištěna, uloží se pouze údaje o průjezdu soupravy v daném čase. 

 

   
Obrázek 8 – Část obrazového záznamu průjezdu skenované soupravy 
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Obrázek 9 – Výsledný obraz spárovaných skenů v místech před klanicí [vlevo] a na klanici 

5 Závěr 
Systém kontroly nákladu byl uveden do zkušebního provozu v prosinci 2015. Denně je 

zkontrolováno přibližně 250 souprav. Maximální kapacita je 30 souprav za hodinu. Pro 
naskenování, vyhodnocení a odbavení bezchybného nákladu jsou maximálně 2 minuty. 
Samotný proces vyhodnocení trvá přibližně 80 sekund. Předností celého řešení je nízká cena, 
nízké provozní náklady, robustnost a malé prostorové nároky. Úspěšnost rozpoznání 
problémových nákladů je vyšší než 95%. 

Mezi slabosti řešení patří ojedinělé případy chybného naskenování klanic, které mají 
vysokou reflexivitu. Za určitých světelných podmínek, v případě, kdy mají klanice reflexní 
povrch, skenery takovýto povrch nezachytí. Nejslabším místem aktuálního řešení se ukázal 
problém s dodržováním rychlostí průjezdu souprav. Řidiči, zejména v počátku, často výrazně 
překračovali maximální povolenou rychlost 10 Km/h. Výjimkou nebyla počáteční rychlost i 
přes 30 Km/h. Postupem času se situace zlepšuje. Přesto se připravuje rozšíření o modul 
průběžného měření pohybu soupravy, kdy tato rychlost bude zobrazována na velkém 
informačním panelu, který bude v zorném poli řidiče. Panel bude řidičům pomáhat dodržovat 
rychlost v požadovaném rozpětí. Jako problematické se taktéž ukázalo vyhodnocování obrazu 
z kamer, za účelem rozpoznání přijíždějící kamiónu. Příčinou jsou výrazné změny světelných 
podmínek, které se díky venkovní implementaci a nonstop provozu nedají bez vysokých 
nákladů eliminovat. Aplikace se s problémem vypořádává tím, že po zahájení skenování čeká 
na detekci soupravy skenery maximálně 5s. Po uplynutí této doby se spuštění považuje za 
chybné a aplikace se uvede zpět do stavu analýzy obrazu.  

Zkušební provoz plně ověřil funkčnost a spolehlivost vytvořeného ovladače. (I když v 
prvních dnech zkušebního provozu docházelo k výpadkům dat horního skeneru. Po jeho 
výměně se ale ukázalo, že problém byl v samotném skeneru.) 
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Abstract: Lately, the deployment of the railway locomotives with very high tractive power in 
modern railway transport has caused new problems. Transmission of high torque values 
to wheels causes straining in the press-fitted joint between the wheel and the axle that was 
almost unknown until these days. If the transmission of the torque to the wheels is bounded 
with the variable external influences such as adhesion conditions, track irregularities, 
variation of wheel forces, etc. periodically repeating oscillations of running wheelsets may 
lead to the loss of friction in the press-fitted joint and consequently the failure of the whole 
press-fitted joint. Therefore, it is necessary to investigate the specific conditions under which 
such oscillations occur in drives of the vehicles. Modelling the torque transmission dynamics 
from the motor to the locomotive wheels via simulation programs requires procedures of 
creating mathematical model based on the idea of a simplified description typical for 
engineering simulators. These are proposed and described in the article. Some of them can be 
applied in mechatronic applications especially in a didactic explanation of mechanical 
principles in mechatronics.   

  
Keywords: railway wheelset, torsional oscillations, adhesion, creep, modelling dynamics 

  

1 Problems to be solved from the viewpoint of railway vehicles  
Modern railway vehicles are characterized by high travel velocities requiring high 

tractive efforts for their operation. According to this, the vehicles use powerful traction 
motors with tractive power over 1 MW that has to be transmitted from the traction motor to 
the wheels. High powers and advanced torque control allow pushing the limits of vehicles and 
converging to its theoretical physical limits. This brings new problems that may have serious 
consequences. 

 
Figure 1 – Locomotive wheelset with marked relative rotation (see yellow indication 

mark in the red ellipse on the right part of the picture) [1] 
 
One of such problems is demonstrated by means of Figure 1 showing photos that were 

taken in 2009. On the snaps of a wheelset from of the DB145 type locomotive of German 
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Railways (DB) is marked a slightly small relative rotation between the wheel and the axle 
which has been found during the maintenance. The main risk of this small relative rotation 
between the wheel and the axle is the fact that this means a loss friction (or rapid decrease) 
and the failure of the whole press-fitted joint. It means that if a wheel shows the relative 
rotation in the joint wheel-axle then there is no reason why the wheel could not move almost 
freely along the axle in transversal direction during interaction of a transversal force. In such 
situation the distance between both wheels (wheelset gauge) can decrease under permissible 
values and make a vehicle derailed. 

After the problem was discovered, several investigations have been made but there were 
not found any manufacture problems or failures [1]. Attention was turned to the phenomenon 
called “torsional oscillations of powered wheelsets“. If we admit that the torque transmission 
from the motor to the wheels is a mechanical process in which inertia, torsional damping and 
elasticity play important role in its dynamics, no wonder that the torsional oscillation occurs. 
This is a situation when both of the wheels start to oscillate one against the other (in an 
opposite phase) and the axle is slightly twisting. 

Influence of each of the named physical phenomena can be simply evaluated by means of 
simulation. For the program performing the simulation a mathematical description, i.e. a 
suitable mathematical model, has to be derived. In principle, the model must be quite simple, 
based on engineering experience and have a sense for idealization and simplification. On the 
other hand, all used approximations may not influence the conclusions concerning the cause 
of torsional oscillations occurrence. 

Torsional oscillations require an impulse to appear. This can happen when the adhesion 
on one of the wheels is lost or significantly decreased. In case of a locomotive this may also 
happen, when the vehicle runs with a high tractive effort and the adhesion force between 
a wheel and a rail is exceeded. Another reason is a situation when the vehicle passes through 
a small radius curvature. 

Long lasting or periodically repeating oscillations may lead to the origin and developing 
of fatigue failures in the press-fitted joint (Figure 1). Another problem is a fact that the axle is 
bending and twisting at the same time. This may lead to creation of fatigue cracks in the axle 
and decrease its durability. 

Since its discovery, the oscillations have been given a big attention worldwide. This 
phenomenon was described in many journals. The journals mainly described general 
information about this problematic [1], physical principles [3, 5], or basics of the simulations 
[4, 6, 7, 12 and 13]. Others were focused on ways of regulation of the drive [8, 9], ways of the 
detection [10] or ways of reduction [11, 14 and 15]. 

2. Methodology of fictive dynamic decomposition in mechatronic 
systems  
Torque from the motor is transferred to the wheels via various mechanical parts having 

their mechanical parameters such as mass, stiffness and torsional friction. These parameters 
are  continuously distributed along the transmission chain. Theoretically this transmission 
should be mathematically described by partial differential equations. Such way of 
mathematical modelling is rather complicated especially for the consequent computational 
simulation model. Also, this does not contribute that much to higher accuracy because exact 
values of many parameters are unknown. This led to the methodology of introducing fictive 
elements representing every mechanical parameter separately from the others. We suppose 
parameter concentration in every fictive element. 

The procedure of implementing above mentioned fictive elements will be demonstrated 
in modelling of torque transmission dynamics in a wheel set, but the same technique can be 
implemented in description of other mechanisms occurring in mechatronic devices.   

The important and difficult task that must be done first is decomposition of the 
transmission chain into a substitute scheme. All the components participating on the 
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transmission are replaced by fictive elements with simplified and easy describable dynamics. 
This step is appropriate to make in a graphical way. The main components in the original 
functional scheme of the modelled device are replaced by the scheme implementing graphical 
symbols of introduced fictive elements. The look of the symbols should be an illustrative 
depicting of technical elements whose mechanical properties are strongly linked with the 
physical phenomena which we want to be represented by each of the fictive elements in a 
separate and concentrated way. It is assumed that a fictive element representing e.g. the 
physical phenomenon inertia is depicted in the form of a rotating disc which is absolutely stiff 
without any aerodynamic friction. This means it is bearing only the inertial property 
expressed by the parameter - moment of inertia J. Similarly, the symbol of a spring represents 
only the torsional stiffness expressed by the stiffness coefficient c and no other phenomena 
such as mass inertia or inner friction characterized by the torsional damping coefficient b are 
involved in its dynamics. Torsional damping is symbolically depicted by a hydraulic damper. 
The damper consists of a wing performing rotation movement inside a round cylinder where 
the torsional damping is determined by the size of a hole in the wing. Damping effect is 
characterized by the torque proportional to the angle velocity ω. Of course, it is supposed that 
all moving parts are massless and stiff. The same idealisation is applied to all mutual 
interconnections between separated fictive elements, i.e. thick lines represents absolutely stiff 
massless shafts because their dynamics has become a part of the introduced fictive elements. 
Torque transmission is carried out through various technical components creating a chain. The 
described transfer to the scheme with idealized mechanical properties is performed by means 
of sections. Each section usually corresponds to one component in the transmission chain. 
Fictive elements are arranged in the connection depicted in Figure 2.  
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Figure 2 – Replacement of distributed 
dynamics 

Figure 3 – Block scheme 

 
From a torque balance derived for the arrangement according Figure 3 we get a 

mathematical model of a section dynamics  
( ) ( ) )()()()()()()()( 221212121 tMttcttbtMtMtJ −−−−==−= ϕϕϕϕω  , (1) 

 
The simplified wheelset that is using to demonstrate basic dynamics of the axle with 

wheels is shown in Figure 4. 
lWJ rWJ

lWM

lWM

rWM
rWM

 
Figure 4 – Scheme for a simplified wheelset dynamics demonstrative simulation 

 



 38 

 
Figure 5 – Comparison the angular velocity (left part) and torque (right part) responses to 

two ramp changes of the torque made at different slopes of two ramps when the torque 
equilibrium is broken. The ratio of the slope of two ramps is 100:1. 

 
According to this demonstration, the axle starts to twist and the angular position of the 

wheels will be different by a small angle. Of course, the wheels will revolve with the same 
angular velocity (we suppose that the vehicle moves with constant velocity). When just a 
small change of the torque occurs on the propelling or propelled side, the force equilibrium 
will be broken. This will cause a change of the angular velocity of the wheels which is 
accompanied by oscillations that have an insignificant amplitude and are in a counter phase 
(one wheel oscillate against the other), these oscillations have certain frequency. In this 
moment the vehicle starts to accelerate or decelerate but the oscillations will not show on the 
velocity of the vehicle, on the other hand they will show on the amount of the transmitted 
torque (Figure 5 – right part). 

3. Modelling of wheelset operating conditions  
For investigation of conditions under which may torsional oscillations occur in wheelsets, 

it is necessary to prepare a simulation model of the whole torque transmission. This 
transmission starts by its generation in the traction motor and ends by its impact on changes in 
train velocity. It means creating partial models whose complexity depends on engineering 
assessment of influence that modelled component has on investigated phenomenon. 
Evidently, a dynamical model of the motor including model of electrical circuits serving for 
control of delivered torque will be needed. A model of a transfer of torques dynamics from 
the motor to the wheels will be important for exploring oscillations of the wheelset. These 
oscillations are influenced by adhesion condition determining slip of the wheels on rails that 
has a principle role for generating tractions forces driving the train and overcoming drive 
resistance. 

3.1 Model of the drive chain 
The methodology presented in previous chapter finds its use in modelling of the drive chain. 
The drive chain contains mechanical parts of the motor, a gearbox, clutches, a cardanic 
hollow shaft, an axle and two wheels. The torque from the rotor goes into the gearbox (the 
torque increases and the speed decreases here) and then passes through the clutches straight to 
the wheelset.  

As a support of the models creation, the decomposition into the base components has 
been made. It can be seen in the left part of Figure 6 where a simple form of the functional 
depicting has been used. In the right part of the figure these drive chain components are 
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replaced by sections arranging fictive dynamic elements into mutually linkable groups as a 
replacement of dynamic behaviour of the components. 

 
Figure 6 – Two forms of the wheelset – simplified concept and representation used for 

mathematical description 
 

The model of drive chains dynamics is composed of three connected subsystems: 
- model of transmission of the torque from the traction motor on the wheelset 
- model of transmission of the toque on the adhesion force between the wheel and the rail 
- model of the traction motor 
 
These elements are resolved with different line thickness or bordered with the dashed line 

in right part of Figure 6. Continuously distributed properties (moment of inertia, torsional 
stiffness, torsional damping) are replaced with three idealized elements: massless spiral spring 
with a constant torsional stiffness c, rotary hydraulic dumper with an incompressible fluid 
with the dumping coefficient b and rotating disc with the moment of inertia J. These three 
elements create a fictional component that is added to the depicted modelled component of 
the drive, so it is not disrupting the functionality of the transmission of the rotary motion. The 
respective component is then considered as ideally rigid and massless. 

The equation description, which is based on the mentioned substitute concept, is 
a shortened description of the increment interpretation of all variables in the symbolic 
labelling of all the values that are characterizing the rotary motion (the angle of rotation )(tϕ , 
the rate of its change )()( tt ϕω =  - angle velocity). It means all the values are the increments – 
deviations from the nominal values. The usually used symbol Δ has been suppressed because 
of shortening of the description. 
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Figure 7 – Simulink block scheme of the drive chain 
 
The increment model of the drive is described with following equations, where the 

symbols in brackets explain way of indexing from which it is clear where the value is 
belonging to – rotor (R), gearbox (G) right torsional clutch (Cr) hollow shaft (HS), left wheel 
(Wl), the axle (S) and right wheel (Wr). Every single component has its own equation 
of motion balancing torques on this component: 

- equation of the rotor 
)()()( tMtMtJ GRRR −=ω , (2) 
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- equations of the gearbox (the gear ratio is given by coefficient i) 
( ) ( ))()()()()( ttbttctM GRGGRGG ωωϕϕ −+−= , (3) 
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- equations of the clutches 
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- equations representing the wheelset (axle + wheels) 
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Dynamic changes of the wheel angular velocities make changes of the tangential forces 

which depend on them. The tangential forces have to be evaluated in an adhesion model. 
Therefore, introduction of an adhesion model reflecting changeable weather conditions is 
an important step. 

3.2 Adhesion model 
The model describing transmission of the tangential forces between the wheel and the rail 

is based on Polach theory [17]. According this theory, the tangential forces are transmitted 
via the friction which is bounded with a slight slip of the wheels on the rails.  

The relation between the slip and the friction coefficient is expressed by the slip 
characteristics. The experimentally obtained characteristics were approximated by analytically 
expressed formula in the form of a sum of two exponential functions. This way 
of replacement of experimental characteristics is quite sufficient and better for the simulation 
purposes. 
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Equation (13) uses the filter function h(t). This function distinguishes the area, where the 

friction is decreasing according to the increasing slip. 
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Figure 8 – Slip characteristics showing relation between the slip and the friction on the 

rail with good adhesion conditions. The characteristics is described by (13) 
 

3.3 Calculation of drive resistance 
It is necessary to complete calculation of the slip differences with the dynamics 

of velocity changes that depend on the drive resists. The drive resist O(v) (the roll and the 
aero dynamical resist) can be expressed with a parabolic relation for a single vehicle or the 
whole train. The equation expresses a dependence on the velocity v(t). 

( ) ( ) ( )( )tcvtbvagmvO s
2++= , (15) 

 
The equation takes into account the mass of the train ms, gravity g and empirically given 

parameters a, b and c that correspond to type of locomotive and wagons. 

3.4 Model of the traction motor 
The model of the asynchronous motor used is based on a real traction motor type 

Škoda ML 4550 K/6 whose parameters are as follows 
Power output    1 600 kW 
Nominal speed    1 825 min-1 
Maximum torque    10 000 Nm 
 
In the model of the traction motor is considered a constant torque control. In its 

derivation the subsequent equations have been used. The supplied torque M(t) is calculated 
according the formula 
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The motor currents ixy and magnetic fluxes Ψxy are given by voltage and flux equations 

of asynchronous motor [2]. 
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The harmonic courses of the currents are recalculated to the quasistatic values 

via equations 
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This allows to control the asynchronous motor analogically to a DC motor according 

to the equation 
( ) ( )tiktM q1⋅≈ , (20) 

 
The current i1q is part of the total currents that is used in setting the desired torques. The 

desired value of a required torque is input to a PI controller. 
Importance of the traction motor presence in the simulation has proven mainly 

in generating torque changes when the dynamics of the motor does not play the most 
important role. 

4 Results 
The wheelset simulator allows to simulate various states and their changes and to observe 

consequences of them. A big number of simulation experiments has been done. The presented 
results try to demonstrate suggested methodology of modelling of the torque transmission. 
Simulation conditions correspond to the situation when the vehicle is accelerating with 
maximum torque and adhesion is suddenly rapidly decreased from its nominal state. This 
corresponds to the situation when the vehicle suddenly enters the section of the rail which is 
polluted, e.g. with oil, grass, leaves or snow and ice. The change of adhesion conditions has 
been done at time t=10 seconds. 

 
Figure 9 – Slip velocity during the loss of adhesion 

 
This lead to the loss of wheelsets adhesion (operating point translates from the area of 

micro slip into the area of macro slip). Thanks to this the friction between the wheel and the 
rail is decreased and the torque is used for acceleration of the wheelset instead for acceleration 
of the vehicle. In this moment the slip velocity rapidly increases until the stick-slip protection 
recognizes slip of the wheelset and makes an intervention (change of the torque). 

Result of this intervention is a rapid decrease of the motors torque. This allows the 
operating point to move to the micro slip region and to renew the adhesion. This is important, 
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because high slip velocities increase the wear of the wheel and the rail. The loss of adhesion 
was also able to damage the traction motor in older types of locomotives. 

In the moment when the adhesion is lost, the wheelset and other components of the drive 
start to oscillate. This is consequence of a slight axle twist by an angle φ during the torque 
transfer. This twist accumulates energy in the axle. When the adhesion is lost, the (we 
imagine the axle as a torsion spring with stiffness kt) energy is released, which is an impulse 
for oscillations of the wheelset with a specific frequency. 

 
Figure 10 – Detailed view at torsional oscillations of running wheelset 

 
Amplitude of these oscillations depends on the actual torque and adhesion conditions. 

The oscillations would be damped in normal conditions. Unfortunately, this damping is 
function of the friction between the wheel and the rail and it is rapidly decreased during worse 
adhesion conditions. Thanks to this, the oscillations are damped very slowly or in no way (the 
torque delivered to the wheelset amplifies these oscillations). This is another problem. 
Amount of the torque depends on reaction time of the stick-slip protection and on the ratio of 
decrease. The torque decreases much slowly than the adhesion changes. When the torque is 
small enough and the slip velocity is decreased close to the zero, the oscillations are not 
amplified anymore, so they can disappear. 

 
Figure 11 – Time course of the torque and wheelsets oscillations 

5 Conclusion 
A simulation model of the locomotive drive was made during the research. This model 

has wide filed of use in engineering investigation of reason for oscillation occurrence and its 
impact to the drives durability. Performed experiments were focused on the torsional 
oscillations of powered wheelset. These oscillations can be expected as a possible 
consequence of variability of external conditions (mainly adhesion). Time courses of theses 
oscillations are influenced by the torque and the stick slip protection, which is very important 
for operation of the vehicle in appropriate conditions. The faster the wheel slip is recognized 
and the torque is reduced, the smaller the oscillations and their duration are. Therefore any 
ways of an early slip loss detection is important which should be a task for the future. For 
such further investigations, the presented model offers a good opportunity for advanced 
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control algorithm design, or for assessment of efficiency if some special construction details 
should be implemented. 
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Abstrakt: Tento článek popisuje dynamické vlastnosti variabilního vrtulového pohonu. 
Pohonná jednotka bezpilotního letounu je vybavena vrtulí s variabilním úhlem náběhu. Tento 
konstruknční prvek umožňuje za letu měnit dynamiku pohonné jednotky. Teto efekt je využíván 
k optimalizaci energetické bilance - dynámická změna pracovního bodu vrtule. 

  
Klíčová slova: UAV, vrtulový pohon, variabilní úhel náběhu. 

  

1 Úvod 
Při konstrukci multikoptér/dronů (dron je zařízení s určitou mírou autonomie) je nutné 

zohlednit jejich účel. V současnosti existuje celé spektrum aplikací těchto strojů od armád 
přes hobby po zahradnictví. Podle účelu využití se liší konstrukce draku i rozmístění a 
množství pohonných jednotek. Pohonné jednotky je nutné navrhovat s ohledem na jejich 
zatížení. Většina multikoptér je využívána při neměnném zatížení. Hmotnost celku je 
konstantní v průběhu celého letu, jedná se o všechny dostupné hobby multikoptéry i 
profesionální stroje pro filmaře a fotografy. 

Při některých aplikacích dronů však ke změnám hmotnosti dochází. Například drony v 
zemědělství s nákladem hnojiva, které je postupně vypouštěno, dále dnes velmi populární a 
diskutované drony pro doručování zásob a balíčků, nebo v našem případě dron pro měření 
vlastností atmosféry. K tělu dronu je připevněn optický kabel, jehož druhý konec je postupně 
odvíjen ze země. S rostoucí nadmořskou výškou se tak značně zvyšuje zatížení pohonných 
jednotek. 

 
Obrázek 1 Systém vrtule s variabilním úhlem náběhu, instalovaný na laboratorním modelu. 
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Všechny tyto případy však mají jedno společné a to je nezbytnost použití pohonné 

jednotky, která je schopna na dané zatížení reagovat úpravou parametrů geometrie listů a 
zachovat tím vhodné provozní podmínky, především prodloužit dobu letu. Jednou z možností 
je použít jednotku s variabilním úhlem náběhu viz obr. 1. 

2 Vrtule s pevným úhlem náběhu 
Změna otáček vyvolává změnu tahu pohonné jednotky. Jednoduchá definice většiny 

současných pohonných jednotek civilních multikoptér. 
Jaké otáčky zvolit aby systém pracoval efektivně? To záleží na mnoha faktorech, jejichž 

rozbor je nad úroveň tohoto článku. Ve stručnosti, stejně jako vrtule, má i každý elektromotor 
svůj rozsah optimálního zatížení a je nutné s tím při návrhu počítat. Při návrhu vrtulového 
pohonu se proto musí brát v úvahu nejen požadovaný tah vrtule ale i konkrétní hodnoty tahu 
při různých otáčkách. Obrázek 2 ukazuje energetickou závislost vrtule na otáčkách (méně je 
lépe). S ohledem na tyto vlastnosti se k vrtuli vybere správný motor a zkompletovaná 
pohonná jednotka pak může v daném pracovním bodě odvádět svou práci. 

 
Obrázek 2 Ukázka stanovení pracovního bodu vrtule s pevným úhlem náběhu. 

 
Změna pracovního bodu je prakticky nemožná a v mnoha případech není nutná. 

Například masivně rozšířené drony do 5kg s kamerovým, systém mají konstantní hmotnost a 
létají relativně nízko nad povrchem. Při visení udržují prakticky konstantní otáčky. K 
odchýlení od pracovního bodu dochází jen při změnách polohy, pozice a stabilizaci náklonu 
řídicím systémem. 

Pro tyto aplikace je pohonná jednotka s pevným úhlem náběhu naprosto vyhovující. 
Dynamické vlastnosti pohonné jednotky závisí na dynamických vlastnostech 

elektromotoru. V našem případě je časová konstanta celého systému 𝑇𝑇𝑛𝑛~0,24[𝑠𝑠]. 
 

3 Vrtule s proměnlivým úhlem náběhu 
Změnu tahu pohonné jednotky může vyvolat změna úhlu náběhu nebo změna otáček. 

Jakým způsobem k tomu dojde, závisí na použitém řídicím systému. 
Variabilní vrtulová jednotka nabízí hned několik možností jak dosáhnout změny 

pracovního bodu. Zároveň umožňuje měnit způsob regulace stability letu. 
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Změna pracovního bodu 
Změnou úhlu náběhu dojde okamžitě ke změně vlastností celé pohonné jednotky. Na obr. 

3 lze spatřit ukázku naměřených dat závislosti tahu na otáčkách při úhlu náběhu 0° až -11°. S 
měnícím se úhlem náběhu se mění i statická charakteristika pohonu a posouvá se bod 
optimálních otáček. 

 
Obrázek 3 Měření tahu při různých úhlech náběhu 0° do -11°.  

 
Řídicí systém po úpravě na tento typ pohonu může reagovat na změny v zatížení, ale 

především I na teplotní a tlakové vlivy atmosféry (obecně změny hustoty vzduchu). Přínosem 
je hlavně prodloužení doby letu. 

Součástí řídicího systému je především přesný matematický model použitých vrtulových 
listu, díky kterému lze spolu s měřením spotřeby proudu elektromotoru online počítat 
optimální otáčky. Ukázka rozkladu sil působících na vrtulový list je na obr. 4: 

 
Obrázek 4 Matematický rozklad elementů vrtulového listu. 

 
Kde αi jsou úhly náběhu jednotlivých elementů, W i je celková rychlost pohybu profilu v 

médiu. Na základě znalosti parametrů listu je pak možné určit rovnici pro celkový tah: 
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Tah T je ideální číslo, které nezahrnuje mnoho ztrát, které se objevují v praxi např. ve 
vírech na špičkách listů, nebo odtržení proudnic. 

Obrázek 5 ukazuje shodu matematického modelu s reálným systémem. 

 
Obrázek 5 Měření tahu v porovnání s matematickým modelem při úhlu náběhu 7°. 

 

Změna způsobu regulace stability letu. 
Zjednodušené regulační schéma je na obr. 6. Modře označený blok je funkce tahu 𝑇𝑇 =

𝑓𝑓(𝛼𝛼,𝜔𝜔)[𝑁𝑁], která je důležitá pro přesnou simulaci pohonné jednotky. Zeleně označený blok 
slouží k výpočtu požadovaného krouticího momentu 𝑀𝑀 = 𝑓𝑓(𝛼𝛼,𝜔𝜔)[𝑁𝑁𝑁𝑁]. Červeně označený 
blok souvisí s vyhledáváním optimálních otáček motoru 𝜔𝜔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑓𝑓(𝐼𝐼,𝜔𝜔)[𝑠𝑠−1] pro dané 
proudové zatížení a souvisí s obr. 3. Blok se saturací slouží k omezení celkového rozsahu 
otáček pohonné jednotky z konstrukčních důvodů. Bližší popis jednotlivých bloků je nad 
rámec tohoto článku.  

 
Obrázek 6 Zjednodušené funkční schéma regulačního obvodu pohonné jednotky. 

 
Vstupem do soustavy je požadavek na tah WT, kterým se přímo reguluje úhel nastavení 

α. Výstupem je celkový tah yT [N]. V závislosti na nastaveném úhlu náběhu jsou upravovány 
otáčku motoru. Dynamické vlastnosti pohonné jednotky závisí na dynamických vlastnostech 
servopohonu, který ovládá úhel náběhu. V našem případě je časová konstanta celého systému 
𝑇𝑇𝑜𝑜~0,07[𝑠𝑠]. 
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4 Výsledky experimentu 
Níže je popsán experiment, který popisuje úspory energie vzniklé použitím variabilní 

vrtule při stabilizaci letu. Změna tahu byla vyvolána krátkým požadavkem na změnu tahu.  
Pro porovnání dvou odlišných přístupů (pevná vs. variabilní vrtule) byl vybrán stav při 

visení se změnou polohy. Měřený úsek trval 3,5 vteřin a nadřazený řídicí systém stabilizátoru 
letu při něm vydal 3x 200 ms povel ke změně tahu. 

Spotřeba energie v testovací sekvenci byla vyhodnocena měřením spotřeby elektrické 
energie v C za celkový impuls síly J [Ns] dodaný pohonnou jednotkou. 

Impuls síly lze vyjádřit jednoduchým vztahem: 

𝐽𝐽 = ∫ 𝑇𝑇[𝑁𝑁] 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑜𝑜2
𝑜𝑜1

, (1) 

kde J je výsledný impuls síly, t1 a t2 jsou časy začátku a konce trvání impulsu. V našem 
případě Jn a Ja jsou impulsy vyprodukované vrtulí s pevným úhlem náběhu a  variabilním 
úhlem náběhu. 

Celkový impuls síly musí být v obou případech shodný, aby se dal výsledek porovnat.  
Testovaný dron vybaveny šesti pevnými vrtulemi má hmotnost 972 g včetně baterie resp. 

tah 1,58 N na jednu pohonnou jednotku. Po osazení variabilním pohonem hmotnost stoupne 
na 1020 g resp. tah 1,67 N na jednu pohonnou jednotku.  

V obou případech byl pohonnými jednotkami vygenerován impuls: 

𝐽𝐽 = 𝐽𝐽𝑜𝑜 = 𝐽𝐽𝑛𝑛
= 2850 ± 2,73 𝑁𝑁𝑠𝑠 

(3) 

Integrací měřeného proudu I [A] byl získán výsledný elektrický náboj v Q [C]. 

𝑄𝑄 = � 𝐼𝐼[𝐴𝐴] 𝑑𝑑𝑆𝑆
𝑜𝑜2

𝑜𝑜1
 (4) 

Testovací sekvence byla realizována ustálením tahu na 1,58 N resp. 1,67 N a následnou 
realizací tří skoku v požadavku na tah. Níže na obrázku 7 je zobrazen průběh proudu I [A] a 
tahu T [N] při měření na jednotce s pevným úhlem náběhu. Jsou patrné proudové špičky 
přibližně 2 A odpovídající odběru při změně otáček motoru doprovázené změnou tahu. 

 
Obrázek 7 Průběh tahu a příkonu při změně požadavku na tah u vrtule s pevným úhlem 

náběhu listů. 
 

Na obrázku 8 je zobrazen průběh proudu I [A] a tahu T [N] při měření na jednotce s 
variabilním úhlem náběhu. Jsou patrné proudové dvě kratší proudové špičky 1,5-1,7 A 
odpovídající odběru servopohonu při rozběhu a doběhu doprovázené změnou tahu. Zákmity 
v průběhu měření tahu jsou způsobeny prudkou změnou úhlu náběhu, které vyvolává 
rozechvění konstrukce testovacího dronu.  
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Obrázek 8 Průběh tahu a příkonu při změně požadavku na tah u vrtule s variabilním úhlem 

náběhu listů. 

5 Závěr 
Pohonná jednotka s variabilním úhlem náběhu s celkovým nábojem  𝑄𝑄𝑜𝑜 = 1850 ± 3,92𝐶𝐶 

je energeticky výhodnější oproti jednotce s pevným úhlem náběhu se spotřebou 𝑄𝑄𝑛𝑛 = 1962 ±
3,57𝐶𝐶. 

Rozdíl přibližně odpovídá úspoře přibližně 5,2 ± 0,51% ve prospěch VP pohonu. 
Z naměřených dat vyplývá, že přínosem pohonné jednotky s variabilním pohonem je 

kromě rychlejší odezvy a možnosti posouvat pracovní bod podle aktuálních letových 
podmínek také úspora energie při změnách polohy/pozice dronu.  
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Abstrakt: V průmyslu jsou velmi rozšířeny malé spalovací elektrárny, které musí zajistit 
výrobu procesního tepla, páry a často i elektrickou energii pro výrobní proces. Vzhledem k 
rychlým a nepředvídatelným změnám ve spotřebě, např. rychlé změny zatížení způsobené 
výkyvy v oblasti produkce, se chování elektrárny jeví jako vysoce dynamické. Časté změny ve 
spotřebě páry kladou vysoké nároky na řízení elektrárny. Vzhledem k častému vzájemnému 
ovlivňování procesních veličin, velkým časovým konstantám a dopravnímu zpoždění, musí být 
u konvenčního řízení parametry PID regulátorů nastaveny obezřetně pro dosažení robustnosti 
a vyhnutí se kmitání. V případě nasazení mnohorozměrového prediktivního řízení je 
elektrárna schopna rychle reagovat na změny ve spotřebě se splněním výše uvedených 
podmínek. Článek se zabývá návrhem a realizací regulačního obvodu pro řízení teploty 
přehřáté páry, která je dnes nejčastěji prováděna vstřikem napájecí vody. V navrženém 
regulačním obvodu je běžný rozvětvený regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou 
nahrazen prediktivním regulátorem. 
 

  
Klíčová slova: prediktivní řízení, interní model, přehřívák, MPC, PLC 

  

1 Úvod 
Prediktivní řízení (MPC) je jednou z moderních metod řízení, která ve velké míře nachází 

uplatnění v různých oblastech průmyslu. Pro výpočet budoucích hodnot akčních zásahů se 
využívá znalosti diskrétního matematického modelu řízeného systému, který zároveň slouží k 
získání budoucích odezev systému na daný budící signál. Výhodou prediktivního řízení oproti 
jiným přístupům je, že při výpočtu akčního zásahu (výstupu regulátoru) je uvažován i budoucí 
průběh žádané hodnoty a je zohledněno optimalizační kritérium, nazývané také účelová 
funkce. Z vypočtené posloupnosti akčních zásahů se v daném kroku aplikuje pouze první 
hodnota a v následujícím kroku se celý postup výpočtu opakuje, tzv. strategie pohyblivého 
horizontu. Jednou z předností, kterou prediktivní řízení disponuje, je možnost zahrnutí 
omezení na rozsah vstupních, stavových nebo výstupních veličin (teplot, tlaků, poloh ventilů, 
teplotních gradientů atd.) přímo do výpočtu akčních zásahů. I díky tomu je kvalita regulace ve 
srovnání s regulací pomocí PID regulátoru vyšší. MPC regulátor je od základu koncipován 
jako mnohorozměrný a koordinovaně pracuje s větším počtem akčních a regulovaných 
veličin. Z tohoto důvodu nasazení řídicích metod založených na interním modelu v průmyslu 
stále roste, viz [1]. V [2] je MPC použito pro řízení procesu spalování odpadu a v [3] v 
průmyslových spalovacích elektrárnách na biomasu.  

V samotném článku je nejprve uvedena vybraná technologie, k jejímuž řízení byl použit 
prediktivní regulátor a jsou zde také vysvětleny její základní principy. Ve třetí kapitole je 
prezentována identifikace matematického modelu řízeného systému, který představuje použitý 
interní model prediktivního regulátoru. Ve čtvrté kapitole je pak přiblíženo napojení MPC 
regulátoru do stávajícího řídicího systému. Poslední kapitola shrnuje dosažené výsledky a 
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srovnává kvalitu řízení při nasazení regulačního obvodu s pomocnou regulovanou veličinou 
(kaskádová regulace) s nově implementovaným prediktivním řízením.  

2 Vybraný technologický proces 
V průmyslu je prediktivní řízení nejčastěji nasazeno do nejvyšší vrstvy hierarchického 

řídicího systému a tedy na hardwarové platformě typu PC. Tato práce mimo jiné pojednává o 
implementaci prediktivního řízení do nejnižší vrstvy řídicího systému a to do 
programovatelného logického automatu (PLC), který je již přímo napojen na řízený systém. U 
tohoto PLC systému byl kladen nárok na vysoký výpočetní výkon a možnost programování 
aplikací v pokročilejších programovacích jazycích. Byl tedy použit modulární systém od 
firmy Bachmann electronic GmbH. Vytvořený prediktivní algoritmus v jazyce C++ byl za 
podpory firmy VOIGT+WIPP Engineers GmbH otestován v reálném provozu. Tato firma se 
zabývá optimalizací a dodávkami řídicích technologií do výtopen, tepláren či elektráren, kde 
primárním palivem je biomasa. Samotná realizace proběhla ve městě Kufstein, kde je umístěn 
spalovací kotel na biomasu s instalovaným výkonem 28,4 MW, z toho připadá 18 MW na 
výrobu tepla a 6,52 MW na výrobu elektrické energie. Jednotkový parní výkon činí 30 tun 
páry za hodinu. 

2.1 Elektrárna na biomasu 
Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, v níž je 

uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, 
jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší 
organické produkty nebo organické odpady. Z hlediska energetického využití jde ve 
středoevropských podmínkách většinou o dřevo (či tříděný odpad), slámu a jiné zemědělské 
zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný tříděný komunální odpad 
nebo plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod. Nejstarší metodou 
získávání energie z biomasy je spalování. Jedná se o termochemický proces, při kterém 
dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny a další látky. Vzniklé plyny se 
vyznačují různými spalovacími teplotami. Podmínkou pro dokonalé spalování je vysoká 
teplota a účinné promísení se vzduchem, kdy dojde k oxidaci (slučování hořlavých prvků 
obsažených v palivu s kyslíkem), při které se uvolňuje oxid uhličitý, voda a teplo, jehož 
množství závisí na výhřevnosti použitého paliva. Na rozdíl od fosilních paliv se spalování 
biomasy vyznačuje prakticky nulovou bilancí oxidu uhličitého. Množství uvolněného plynu 
do ovzduší je přibližně stejné jako množství, které rostliny během svého života absorbují při 
fotosyntéze. Nízký je rovněž obsah uvolňovaných oxidů síry (0 až 0,1 % síry má dřevo nebo 
sláma oproti hnědému uhlí, které obsahuje někdy i více než 2 %). Množství vznikajícího NOx 
lze kontrolovat také úpravou teploty spalování. [4] 

Nejvyšší účinnosti dosahuje biomasa při využití pro produkci tepla – více než 90 %. 
Velmi často se biomasa využívá v kogenerační výrobě – kombinované výrobě elektřiny a 
tepla (účinnost 50-90 %). Při čisté výrobě elektřiny se účinnost pohybuje pod 50 %. [5] 

Podle dosavadních zkušeností lze očekávat, že největší využití biomasy bude i v 
budoucnu spojeno s decentralizovanými zdroji menších výkonů, zejména s kogeneračními 
jednotkami, popř. s jednotkami trigeneračními (současná výroba elektřiny, tepla a chladu). 
Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie (kogenerace) umožňuje maximálně využít 
biomasu pro výrobu energie ve středních a velkých provozech.  
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Obrázek 4 – Schéma kombinované výroby tepla a elektrické energie z biomasy 

 
Kogenerační jednotky pracují na jednoduchém principu spalování jako v uhelné 

elektrárně. Chemická energie vázaná v biomase je běžným procesem spalování v kotli 
přeměňována nejprve na energii tepelnou. Ta se poté dále převádí přes kinetickou energii páry 
na mechanickou energii rotace a ta na elektrickou. Teplonosným médiem je běžná vodní pára 
vyráběná v kotli. Pára se přivádí do turbíny, která je mechanicky spojená společnou hřídelí s 
elektrickým generátorem. Mechanická energie rotace se tak dále převádí pomocí generátoru 
na elektrickou energii, která se vyvádí do elektrorozvodné sítě. Teplo nevyužité při ohřevu 
vody slouží většinou k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. 

 
Výhody: 

• využití vyprodukované biomasy (odpady nejrůznějších odvětví) 
• energetické plodiny – náhrada zemědělských komodit s nadprodukcí 
• spalování čisté biomasy – nízké emise 
• biomasa – potenciál dominantního obnovitelného zdroje energie 

Nevýhody: 

• nízká účinnost při nevyužití odpadního tepla 
• velký objem paliva 
• doprava paliva (ekonomická výhodnost do 50 km) 

2.2 Řízení teploty přehřáté páry 
V současné době nejvíce rozšířený průtočný kotel si můžeme v zjednodušené formě 

představit jako trubku, ve které se voda přemění na páru, a té se dodá další energie v 
přehřívačích. Přehřívák páry je vlastně průtočný výměník tepla, kde jedním médiem je kotlem 
vyráběná (ohřívaná) pára a druhým médiem (ohřívacím, topným) jsou obvykle spaliny. 
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Obrázek 5 - Schéma průtočného kotle 

 
Kotel je konstruován a provozován tak, že ke změně z vody na páru dojde už před 

přehříváky a dále proudí jen pára. Části před a za klíčovým prvkem kotle (výparník) se 
využívá nejprve ekonomizéru, který je obyčejně umístěn v zadním tahu. Oběžné trubky 
výparníku, se obvykle zařazují podél všech stěn topeniště kotle, kde mají spaliny nejvyšší 
teplotu. Pak jsou zařazeny přehříváky, které mají za úkol dodat páře dostatek energie, která je 
posléze využitelná na turbíně. Vstřikovými ventily zařazenými do oběhu v části přehříváků je 
zajištěno řízení výstupní teploty vysokotlaké páry. Pára turbíně předá svou energii a dojde ke 
ztrátě teploty i tlaku. [6] 

Nejrozšířenější způsob regulace teploty páry je dnes regulace teploty páry vstřikem 
napájecí vody. Má nejnižší realizační náklady, protože pára se vodou ochlazuje ve 
směšovacím výměníku, který je součástí spojovacího parního potrubí jako na obrázku 6. 

 
Obrázek 6 – Směšovací výměník 

Vstřikovaná voda (kondenzát) musí být přivedena tak, aby nedošlo k ohrožení pevnosti 
vnějšího pláště vstřiku (potrubí) od teplotních rozdílů v místě připojení a ani od tepelných 
pnutí způsobených dopadem kapiček vody na stěny vnějšího pláště. Vstřikovaná voda 
(kondenzát) je proto rozprášena na jemné kapičky a vnější plášť tělesa vstřiku musí být před 
dopadem kapiček chráněn tzv. košilkou, jako je uvedeno na obrázku 7. 
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Obrázek 7 – Principiální schéma střiku 

V případě, kdy kotel dodává páru pro parní turbínu elektrárenského bloku, tak se při vyšší 
teplotě páry zvyšuje tepelná účinnost parního oběhu a snižuje se opotřebení posledních 
lopatek turbíny erozí vodními kapičkami. Současně však se snižuje životnost ocelí použitých 
pro výrobu přehříváku kotle, parního potrubí a turbíny, což vede ke zvyšování nákladů na 
údržbu (výměnu) těchto částí nebo naopak se zvyšují investiční náklady v souvislosti s 
použitím dražších legovaných ocelí s vyšší pevností při tečení za vysokých teplot. Tolerovaná 
odchylka od předepsané teploty přehřáté páry je daná normou ČSN a např. při teplotě 445 °C 
činí +15 a -10 °C. [7] 

3 Identifikace řízeného procesu a návrh interního modelu 
Jak již bylo zmíněno výše, nejrozšířenější způsob regulace teploty páry je dnes regulace 

vstřikem napájecí vody. Tato technologie byla taktéž instalována v teplárně, pro kterou bylo 
navrženo prediktivní řízení. Původní regulační obvod teploty páry vstřikem napájecí vody byl 
však proveden podle obr. 8. 

 
Obrázek 8 – Původní regulační obvod teploty páry vstřikem napájecí vody 

 
Regulovanou veličinou je teplota páry T2 za přehřívákem. Hlavní regulátor zpracovává 

regulační odchylku (Tw – T2) a je obvykle typu PI, někdy se používá i PID, ačkoliv toto 
provedení regulační pochod zlepšuje jen málo. Protože přenos změny teploty T2 (za 
přehřívákem) je dynamicky nevýhodný (přechodová charakteristika je vyššího řádu s velkou 
dobou přechodu), je vhodné měřit i teplotu T1 před přehřívákem a využít ji jako pomocnou 
regulovanou veličinu. 

Identifikace řízeného procesu pro potřeby návrhu prediktivního řízení proběhla za plného 
provozu při konstantním proudění páry Mp=30 t/h, což odpovídá maximálnímu výkonu kotle. 
Řízení bylo přepnuto do manuálního režimu a v obvyklém pracovním pásmu ventilu byla 
iniciována skoková změna akční veličiny (pozice ventilu) o 5%. Během experimentu byla 
zaznamenávána teplota T1 před přehřívákem a teplota T2 za přehřívákem. Změna akční 
veličiny proběhla směrem nahoru i dolů a celý test byl později pro zlepšení přesnosti ještě 
jednou opakován. 
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Obrázek 9 - Průběhy veličin zaznamenávané během procesu identifikace 

 
Ze zaznamenaných dat byly pomocí System Identification Toolbox identifikovány dva 

přenosy tohoto systému. Průběh teploty T1 za vstřikem byl aproximován proporcionální 
soustavou 1. řádu, jejíž přenos byl určen jako 
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Průběh teploty T2 za přehřívákem byl aproximován proporcionální soustavou 2. řádu se 
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Z čehož lze odvodit vztah pro predikci 
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Jelikož jsou tyto dva přenos umístěny v sérii za sebou, a tedy výstup prvního je vstupem 
do druhého přenosu, pak můžeme jejich diferenční rovnice přepsat do jedné maticové 
diferenční rovnice, což je možno označit za diskrétní stavový popis řízeného systému. 
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Matice A a vektory b a c jsou pak použity v prediktivním regulátoru pro výpočet predikcí 
budoucích odezev žádané veličiny. Stavový vektor x(k) se skládá z aktuálních měřených 
veličin T1 a T2 a jelikož je prediktivní algoritmus vytvořen v přírůstkovém tvaru, obsahuje i 
teploty z předešlého kroku. 

4 Napojení MPC regulátoru v řídicím systému 
K prediktivnímu regulátoru byly připojeny všechny potřebné signály. Pro možnost 

nastavení parametrů prediktivního regulátoru byla vytvořena vizualizace s možností zobrazení 
trendů použitých veličin (obrázek 11 a 13), s kterou PLC komunikuje pomocí OPC 
komunikace. V instalované vizualizaci v teplárně byl dále přidán přepínač (MPC aktiv) pro 
přepínání mezi původním řízením a nově vytvořeným prediktivním řízením. Pokud je MPC 
aktivní, pak oba regulátory v původní kaskádové struktuře přejdou do sledovacího režimu 
(TRACK), což je patrné z obrázku 10. Naopak MPC regulátor přejde do sledovacího režimu, 
pokud je aktivní původní řízení. Pro možnost jejich srovnání jsou na obrázcích 11 a 13 
zobrazeny zaznamenané průběhy regulovaných a akčních veličin. 
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Obrázek 10 - Obrazovka pro parametrizaci regulátorů v kaskádové regulaci s doplněným 

přepínač pro aktivaci MPC 

5 Srovnání původní kaskádové regulace s prediktivním řízením 
Pro srovnání původního řízení s nově instalovaným prediktivním řízením budou v článku 

uvedeny a vyhodnoceny záznamy procesních veličin ze dvou dnů, ve kterých došlo k přepnutí 
mezi původní kaskádovou regulací a prediktivním řízením. Hlavní stavitelné parametry 
prediktivního regulátoru jsou vždy uvedeny vpravo vedle obrazovky s průběhy 
zaznamenaných veličin. Dále do výpočtu akčního zásahu prediktivního regulátoru bylo 
zahrnuto omezení rozsahu akční veličiny, což je 0 až 100% polohy ventilu, a také omezení 
změny akční veličiny, což odpovídalo změně o 1% mezi jednotlivými kroky. Vzorkovací 
perioda prediktivního regulátoru byla 1 sekunda. 

5.1 Přepnutí z kaskádové regulace na prediktivní řízení 
První sledovaný záznam je ze dne 6.4:2017 a délka záznamu má 8 hodin. Po čtyřech 

hodinách, kdy byla aktivní kaskádová regulace, došlo k aktivaci prediktivního řízení. K 
samotnému přepnutí došlo uprostřed uvedeného záznamu na obrázku 11. K porovnání obou 
typů řízení budou tedy sloužit zaznamenaná data o délce 4 hodin, kdy byla aktivní kaskádová 
regulace a navazující 4 hodinový záznam, kdy bylo aktivní prediktivní řízení. 
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Obrázek 11 - Záznam ze dne 6.4.2017 - kaskádová regulace vlevo, MPC vpravo  

(Červená – žádaná teplota přehřáté páry, světle zelená – teplota T2, fialová – hmotnostní průtok páry [t/h], tmavě 
zelená – teplota T1, oranžová – žádaná teplota pro podřízený regulátor, modrá – měřená poloha ventilu, hnědá – 

akční veličina před započtením offsetu a kompenzace nelinearity ventilu) 
 
Zlepšení je patrné z předešlých trendů i z hlavních sledovaných parametrů, překmit, 

podkmit a střední odchylka od nulové hodnoty (MVD). 
 

Tabulka 1: Srovnání podkmitu a překmitu 
Typ řízení Podkmit [°C] Překmit [°C] 
Kaskáda PI 10 11 
MPC 6,8 7,3 

 
U překmitu i podkmitu došlo k  třetinovému zlepšení ve prospěch prediktivního řízení. 

Taktéž střední odchylka od nulové hodnoty se přesunula z kraje histogramu v případě 
kaskádové regulace na střed u prediktivního řízení, což je patrné z obrázku 12. 

 
Obrázek 12 – Histogram - střední odchylka od nulové hodnoty (MVD) 
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5.2 Přepnutí z prediktivního řízení na kaskádovou regulaci 
Druhý sledovaný záznam je ze dne 20. 4. 2017 a délka záznamu má 12 hodin. Tentokrát 

po 6 hodinách, kdyby bylo aktivní prediktivní řízení, došlo k přepnutí na původní kaskádovou 
regulaci. K samotnému přepnutí došlo opět uprostřed uvedeného záznamu na obrázku 13. 

 

 
Obrázek 13 - Záznam ze dne 20.4.2017 (MPC – vlevo, kaskádová regulace – vpravo) 

 
Zlepšení tentokrát není patrné z předešlých trendů ani z hlavních sledovaných parametrů, 

překmit, podkmit a střední odchylka od nulové hodnoty (MVD). Pokud se však blíže 
podíváme na hmotnostní průtok páry (fialová barva), je patrné, že v době, kdy bylo aktivní 
prediktivní řízení, docházelo k výraznějšímu kolísání parního výkonu kotle, což je při řízení 
teploty přehřáté páry nejvýznamnější poruchová veličina. Z tohoto zjištění je možno 
předpokládat, že při stejném průběhu hmotnostního průtoku páry, jaký byl při aktivní 
kaskádové regulaci, by MPC dosáhlo lepší kvality regulace. 

 
Tabulka 2: Srovnání podkmitu a překmitu 

Typ řízení Podkmit [°C] Překmit [°C] 
Kaskáda PI 10,7 9,8 
MPC 11,2 9,5 

 

 
Obrázek 14 - Histogram - střední odchylka od nulové hodnoty (MVD) 
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6 Závěr 
Výsledkem práce je nasazení prediktivního řízení pro řízení teploty přehřáté páry 

v elektrárně na biomasu. Použitý prediktivní algoritmus byl realizován v jazyce C++ a 
instalován do stávajícího PLC systému za plného provozu elektrárny. 

Následně byl vybraný řízený systém identifikován pro potřeby prediktivního řízení. 
Z naměřených průběhů regulovaných veličin při skokové změně akční veličiny byl pomocí 
programu MATLAB určen matematický model řízeného systému, který byl následně použit 
jako interní model v prediktivním regulátoru. 

Pro snadnou parametrizaci navrženého řízení byla vytvořena vizualizace s možností 
sledování použitých proměnných a přepínání mezi původní kaskádovou řídicí strukturou a 
prediktivním řízením. Obě tyto řízení běží paralelně a neaktivní řízení vždy přejde 
automaticky do tzv. sledovacího režimu, tudíž operátor může mezi těmito řídicími strukturami 
libovolně přepínat. 

Kvalita regulace při nasazení prediktivního řízení byla následně porovnána s kvalitou 
regulace původního regulačního obvodu s pomocnou regulovanou veličinou, kde byly 
v regulačním obvodu použity dva regulátory typu PI zapojené v kaskádě. Z porovnání 
naměřených průběhů regulované veličiny bylo patrné, že během nasazení prediktivního řízení 
vykazovala odchylka regulované veličiny od žádané veličiny menších absolutních hodnot. 
Z porovnání akčních veličin vyplývá, že prediktivní řízení vykazuje také menší aktivitu 
akčního členu. 
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Modelování chování inteligentního domu 
Modelling of intelligent home behaviour 
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Abstrakt: inteligentní budovy (nebo také chytré budovy) jsou současným trendem aplikace 
automatizace a řízení. Budovy, domy, ale také jednotlivé byty, jsou vybavovány stále větším 
množstvím snímačů, akčních prvků a řídicích systémů s cílem zvýšit komfort uživatelů, 
zjednodušit jim řízení takové domácnosti, realizovat zabezpečovací funkce apod. V této oblasti 
se stále více pracuje s modely chování uživatelů bytu, které se vyhodnocují v době jejich 
přítomnosti, analyzují a zobecňují. Následně pak slouží pro prediktivní řízení inteligentního 
domu nebo vyhodnocení potenciálních rizik, jestliže se začnou uživatelé chovat neobvyklým 
způsobem. Tento příspěvek ukazuje možnosti analýzy vzorů chování na příkladu konkrétní 
domácnosti, vybavené řadou automatizačních prvků a sběrem dat o činnosti domácnosti. Na 
příkladech jsou ukázány možnosti využití takto získaných vzorů pro další zpracování, 
prediktivní řízení, analýzu mimořádných událostí apod. 

  
Klíčová slova: inteligentní budova, inteligentní byt, model, chování. 

  

1 Současné systémy řízení inteligentních budov 
Aktuálně dostupné systémy jsou zaměřeny především na uživatelský komfort a snadné 

ovládání, běžná je možnost vzdáleného ovládání přes Internet pomocí mobilních zařízení. 
Moderní systémy řízení inteligentních budov umožňují komplexní dohled a kontrolu nad 
celým inteligentním domem od řízení vytápění až po ovládání audiosystému. Mezi typicky 
podporované funkce patří: 

• topení a chlazení, 
• osvětlení, 
• stínění, 
• šetření energií, 
• alarm, 
• zábavní centrum. 
Na trhu v současné době vzniká velké množství projektů, některé je možné instalovat 

svépomocí z jednoduchých stavebních prvků, jiné lze objednat na klíč od specializované 
firmy. Pro lepší představu jsem si zvolil dva rozdílné systémy, jeden řešený modulárně i 
svépomocí a druhý dostupný na klíč u specializované firmy, viz např. [LOXONE, Insight 
Home, HARPER 2003, PRŮCHA 2012]. 

V poslední době se začíná stále více projevovat nový fenomén – Internet Of Things, 
zkráceně IoT. Jedná se o prakticky libovolné elektronické zařízení s vlastním komunikačním 
rozhraním, lze tak narazit na termostaty, spínané zásuvky, ale i složitější zařízení jako 
zabezpečovací kamerový systém. Společným prvkem těchto zařízení je snadná instalace a 
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nenáročný provoz, kdy stačí zajistit napájení a přístup k WiFi. Současně s rozšiřováním těchto 
zařízení vyvstává otázka kompatibility a zabezpečení. Většina těchto přístrojů zatím není 
připravena na integraci do větších celků, proto jejich používání není příliš pohodlné, nemluvě 
o situaci, kdy jsou přístroje od různých výrobců. Otázka zabezpečení také získává na 
důležitosti, nejde jen o samotné zabezpečení komunikace přístroje s klientem přes Internet, 
ale i vlastní bezpečnost operačního systému daného zařízení. 

Na řešitelském pracovišti jsou k dispozici modely několika řešení, řídicí systém Loxone, 
ukázkový systém s PLC firmy Teco, nicméně pro náš výzkum bylo využito řešení nasazené 
do reálného bytu [KOBES 2014]. 

 

2 Použitý projekt inteligentního bytu 
Systém vzdáleného ovládání a monitorování elektrických spotřebičů [KOBES 2016] je 

určen k instalaci do stávajících bytů tak, aby nebyly nutné velké zásahy do elektroinstalace; 
z tohoto důvodu byla mezi prvky systému zvolena bezdrátová komunikace. Komunikace s 
řídicím prvkem systému probíhá po síti Ethernet, komunikace mezi jednotlivými 
komponentami probíhá bezdrátově v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz. Základní funkčnost 
systému spočívá v možnosti ovládání elektrických spotřebičů, jako jsou světla nebo jiné 
spotřebiče zapojené do spínané zásuvky, a v zjištění stavu napájení těchto spotřebičů 
(zapnuto/vypnuto podle stavu zásuvky). Dále je možné monitorovat teplotu nebo vlhkost 
v jednotlivých místnostech, spotřebu energií, případně měřit další veličiny pomocí převodníku 
na napětí. Další funkce umožňuje ukládat historii využití jednotlivých spotřebičů a vstupů 
snímačů pro následnou analýzu. Výstupem této analýzy pak může být optimalizace spotřeby 
energií nebo simulace pobytu osob. 

Systém je koncipován jako modulární, což mimo jiné umožňuje postupné zapojování 
dalších částí systému a jeho další rozšiřování.Jako základ pro stavbu modulů byly využity 
osmibitové procesory Atmel řady ATMega a pro bezdrátovou komunikaci moduly Nordic 
nrf24l01+. Procesory ATMega disponují širokou škálou periférií usnadňujících komunikaci, 
měření a řízení. Bezdrátový modul nrf24l01+ umožňuje adresaci a kontrolu přenášených dat 
pomocí CRC. Jak procesor, tak i bezdrátový modul jsou běžně dostupné za velmi příznivou 
cenu. 

Srdcem celého systému je modul „brána“, který zajišťuje možnost komunikace se 
systémem, provádí sběr dat a zároveň řídí jednotlivé výkonné moduly. Komunikace s bránou 
je možná z lokální sítě Ethernet, nebo z Internetu, pokud je k dispozici veřejná IP adresa. 
Systém je tedy možné ovládat z lokální sítě pomocí tabletu nebo mobilního telefonu, případně 
PC, kdy se uživatel připojí pomocí webového prohlížeče přímo na webserver v bráně. Tam 
má možnost vidět okamžitý stav systému, a pokud zvolí změnu některého parametru, tato 
změna bude touto cestou provedena. 

Výkonné moduly systému zabezpečují vlastní spínání spotřebičů, zjišťování jejich stavu, 
případně měření různých veličin. Moduly jsou koncipovány modulárně, to znamená, že 
všechny typy modulů mají společné jádro zajišťující komunikaci s bránou a měření teploty a 
vlhkosti. Dále obsahují obvody podle typu modulu, tedy modul určený pro spínání světel 
nebo zásuvek bude obsahovat obvod pro spínání zátěže a modul pro měření spotřeby energií 
bude obsahovat přizpůsobení vstupů pro měření dané veličiny. 

Všechny moduly jsou autonomní, je možné je používat nezávisle na řídicí jednotce, takže 
v závislosti na typu modulu některé úkony provádějí automatizovaně. Například modul 
určený k řízení ventilátoru automaticky spíná ventilátor podle vlhkosti v místnosti. 

Protokol pro bezdrátovou komunikaci zajišťuje doručení zprávy na vybraný modul 
systému včetně potvrzení doručení nebo odpovědi z modulu. Dále umožňuje vyhledání 
aktivních modulů v dosahu. Protokol je určen k implementaci do osmibitových 
mikroprocesorů, jeho složitost proto musí být co nejnižší. V základní verzi tedy neobsahuje 
žádný typ zabezpečení, kromě kontroly správnosti přenosu pomocí CRC. 
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Obrázek 1 – Vzorový inteligentní byt, K – komunikační nebo také řídicí modul, S – modul 

ovládání světel, O – modul ovládání okenních žaluzií, Z – modul spínání zásuvek, V – modul 
řízení ventilátoru, ME/MV – modul měření spotřeby energií 

 

3 Sběr dat z inteligentního bytu 
Získaná data jsou předávána v textovém formátu, jednotlivé hodnoty jsou odděleny 

středníkem, první řádek souboru obsahuje názvy hodnot. Každý řádek datového souboru 
obsahuje datum a čas měření, hodnoty měřených veličin. V tomto konkrétním případě se 
jedná o tři místnosti (viz obrázek 1), v každé místnosti se měří teplota a stav osvětlení. 
Teplota je měřena s rozlišením na 1 °C, pro osvětlení je uvedeno 0 pro zhasnuto a 1 pro 
rozsvíceno. Vzorkovací perioda je jedna minuta, může však dojít k tomu, že pro některé 
okamžiky vzorkování nebude měření uloženo z důvodu chyby přenosu. 

Získaná data mají určitá omezení, vzorkovací perioda je vyhovující pro řízení teploty, 
nicméně pro vyhodnocení použití osvětlení může být příliš dlouhý, může se proto stát, že 
krátké rozsvícení nemusí být zaznamenáno. 

Počet kvantovacích úrovní při měření teploty může při zobrazení působit jako malý, 
nicméně pro získání informace o teplotě v místnosti je postačující. 

 
Datový formát údaje může být číselný: 
• teplota, 
• vlhkost, 
• spotřeba energie. 
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Nebo binární: 
• stav osvětlení, 
• dveřní a okenní kontakty, 
• PIR čidla. 
 
Čím více údajů ze snímačů bude zaznamenáváno, tím větší bude přesnost výsledného 

modelu a schopnost predikce chování a tedy i schopnost rozeznat neobvyklé jevy. 
Z následujícího vzorku dat jsou patrné následující skutečnosti: 

• systém zpracovává data ze tří místností, Obyvak, Loznice, Chodba, 
• v každé místnosti je měřena teplota a zjišťován stav osvětlení. 
 
Ukázka měřených dat: 
DateTime; ObyvakTeplota; ObyvakSvetlo; LozniceTeplota; 

LozniceSvetlo; ChodbaTeplota; ChodbaSvetlo 
2014-10-03 08:18; 22; 0; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:19; 22; 0; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:20; 22; 0; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:21; 22; 0; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:22; 22; 0; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:23; 22; 1; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:24; 22; 1; 21; 0; 21; 0 
2014-10-03 08:25; 22; 1; 21; 0; 21; 0 
 
Vytvořený program DataCheck umožňuje vizualizaci získaných dat v přehledné grafické 

podobě. Lze zobrazit hodnoty pro vybraný den, případně průměrné hodnoty pro vybraný 
časový úsek. Na následujících obrázcích je ukázán rozdíl mezi zobrazením hodnot pro 
vybraný den a mezi průměrnými hodnotami za aktuální měsíc. Program zobrazuje několik 
grafů v závislosti na počtu měřených veličin, konkrétní příklad ukazuje místnosti Obyvak, 
Loznice a Chodba, pro každou místnost je zobrazen graf průběhu teploty a stav osvětlení. Na 
vodorovné ose je čas dne od 0:00 do 23:59, na svislé ose je zobrazena teplota ve °C pro graf 
teploty a hodnota 0 a 1 pro průběh osvětlení. V případě zobrazení průměrných hodnot je 
v grafu teploty průměrná teplota ve °C a v grafu osvětlení je pravděpodobnost zapnutí 
osvětlení v rozsahu 0 až 1. 

 



 66 

  
Obrázek 2 – Vizualizace naměřených hodnot pro vybraný den 
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Obrázek 3 – Vizualizace průměrných hodnot za zvolené období 

 

4 Model chování inteligentního bytu 
Postupným sběrem naměřených dat byl získán model sledovaného inteligentního bytu, 

založený na zprůměrování hodnot pro vybrané časové úseky. Tyto časové úseky je třeba 
vybrat s ohledem na typické užívání bytu, jako vhodné se ukázalo rozdělení na dny 
pracovního týdne a víkend (resp. dny pracovního volna a pracovního klidu), další dělení je 
možné podle jednotlivých měsíců v roce nebo podle ročních období. Tento způsob vytváření 
modelu vyžaduje sběr dat po delší dobu, s přibývajícím počtem záznamů v databázi se pak 
přesnost modelu zlepšuje. 

Na základě vytvořeného modelu chování je možné otestovat aktuálně naměřené hodnoty, 
určit míru jejich neobvyklosti a následně informovat uživatele systému o neobvyklé situaci. 
Pro ohodnocení situace byly každému ze stupňů „OK“, „Pozor“ a „Alarm“ přiřazeny hodnoty 
v rozsahu 0 až 3, viz následující tabulka 1: 

 
Tabulka 1 – Hodnoty stupňů nebezpečí 

Stupeň Hodnota StupenT i StupenS i

OK 0 0 < Δt i  <= 2 0 < P (i ) <= 0,33
Pozor 1 2 < Δt i  <= 5 0,33 < P (i ) <= 0,66
Alarm 3 Δt i  > 5 P (i ) > 0,66  
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Pro vyhodnocení, zda je třeba informovat uživatele, byl empiricky určen vztah: 

 
( )

11 ≥
+∑

=

n

StupenSStupenT
n

i
ii

 (1) 

Kde je n – počet sledovaných místností, StupenTi – stupeň neobvyklosti změn teploty 
vyjádřený jako změna teploty oproti dlouhodobému průměru období, StupenSi – stupeň 
neobvyklosti osvětlení, vyjádřený jako rozdíl oproti dlouhodobé pravděpodobnosti svícení 
v daném období. 
 

Například: pokud dojde k vyhodnocení dvou stavů „Pozor“ a všechny ostatní budou 
„OK“, pak při třech místnostech bude výsledná hodnota 2/3, což znamená, že alarm nebude 
vyhlášen. Jestliže ale budou tři stavy vyhodnoceny jako „Pozor“, pak výsledná hodnota bude 
1 a alarm se vyhlásí, stejná situace bude, pokud i jen jeden stav bude „Alarm“. 

 
Další možností, jak využít model inteligentního bytu, je simulace přítomnosti osob. Tato 

simulace může být zcela automatická, kdy se vyberou průměrná data za poslední obdobné 
období, a pokud bude průměrná hodnota osvětlení v daný čas větší než 0,5, systém 
automaticky rozsvítí světla v příslušné místnosti. Řízení vytápění by samozřejmě v této situaci 
nemělo opodstatnění, teplota je typicky řízena v režimu „temperování“. 

 
Pro predikci chování uživatelů bytu lze model jednoduše využít také, stačí si zvolit 

časové období a čas, výstupem modelu pak bude obvyklý stav bytu. Stejným způsobem pak 
lze odhadovat spotřeby energií, pokud jsou jejich hodnoty v modelu uloženy. Vychází se 
z předpokladu, že v podobném časovém období jsou spotřeby energií podobné, například 
v zimních měsících bude vyšší spotřeba energie pro vytápění, naopak v letních měsících se dá 
předpokládat větší spotřeba vody. 

 

5 Závěr 
Příspěvek ukázal, že data o provozu inteligentního bytu, získaná během jeho provozu, 

mohou sloužit k vytvoření modelu chování tohoto bytu, který může být následně využit pro 
predikci chování uživatelů bytu, bezpečnostní aplikace nebo pro odhad spotřeby energií. Při 
vytváření modelu je výhodné použít co největší množství snímačů, čím více informací bude 
použito, tím přesnější pak model bude. 

Pro bezpečnostní aplikace lze s výhodou použít informace o přítomnosti osob, tuto 
přítomnost lze pak snadno simulovat, neobvyklé stavy lze pak považovat za bezpečnostní 
riziko a buď spustit alarm, nebo jen informovat uživatele na mobilní telefon, že se děje něco 
neobvyklého. A to zejména pokud narušitel překonal zabezpečení vstupu do bytu (např. 
krádeží klíčů, přihlašovacího čipu apod.). 

Informace o spotřebě energií lze využít pro optimalizaci spotřeby, případně je možné na 
základě historických dat odhadovat náklady na energie v daném období. 

Prezentované výsledky byly získány na Ostravské univerzitě v Ostravě v rámci řešení 
projektu Studentské grantové soutěže SGS02/UVAFM/2016 „Aplikace fuzzy přístupů pro 
analýzu, popis, predikci a řízení systémů“ za účasti studentů, podporovaný Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
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Využití platformy CompactRIO pro aktivní tlumení vibrací 
Use of CompactRIO Platform for Active Vibration Control 
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Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá využitím platformy CompactRIO firmy National 
Instruments jako řídicí systém pro aktivní tlumení vibrací testovacího zařízení. Pro řízení bylo 
nutné zajistit velkou vzorkovací frekvenci, což zajišťuje programovatelné hradlové pole 
FPGA. Řídicí systém CompactRIO je programován pomocí softwarového nástroje LabVIEW. 
Článek také popisuje původní řešení, využívající signálový procesor dSPACE.  

  
Klíčová slova: motor, ložiska, LabVIEW, CompactRIO, vibrace 

  

1 Úvod 
Řídicí systém CompactRIO patří k hlavním produktům firmy National Instruments. 

Výhodou tohoto systému oproti jiným, jako jsou například původně nasazený signálový 
procesor dSPACE, jednočipové mikroprocesory nebo jiné signálové procesory je zejména 
jeho robustnost při nasazení v průmyslu. Tento příspěvek řeší jeho nasazení s využitím 
hradlového pole FPGA na testovací zařízení, určené pro aktivní tlumení vibrací. 

 Vytvořený algoritmus pro řízení kluzných ložisek testovacího stroje, jehož popis je 
uveden v článku, se snaží aktivně potlačit vibrace typu „oil whirl“ pomocí piezoaktuátorů, 
které působí na hydrodynamické ložisko ve dvou osách. K tomuto jevu dochází při překročení 
prahové rychlosti otáčení, která souvisí s radiální vůlí a viskozitou mazacího oleje. Při tom 
dochází k rotaci hřídele nejen kolem své vlastní osy, ale také kolem osy ložiskového tělesa. 
Masivní nasazení hydrodynamických ložisek je v dnešní době tlumeno právě nepříznivým 
vibračním jevem, který může mít za následek vibrace celého stroje, což může vést k jeho 
celkovému poškození. Testovací stav umožňuje dosahovat maximálních otáček hřídele až 24 
000 ot/min. V celém tomto rozsahu je možné sledovat vznik nestability hřídele. Cílem celého 
výzkumu je potlačit vibrace hřídele, která je uložena ve dvou kluzných ložiscích, a posunout 
tímto vzniklé nestabilní pásmo na několikanásobně vyšší otáčky hřídele pomocí vhodného 
algoritmu řízení a využitím piezoaktuátorů, jako akčních členů. Původně byl celý řídicí 
algoritmus programován v řídicím systému dSPACE, jako real-time systému. Stejnou 
podmínku pro real-time systém splňuje taktéž řídicí systém CompactRIO. 

2 Popis zkušebního stavu 
Zkušební stav je složen z hřídele, která je uložena ve dvou kluzných radiálních 

hydrodynamických ložiscích, jehož účelem je sledování nestability rotoru a jeho řízení. Je 
tedy potřeba monitorování odchylek rotujícího hřídele v okolí kluzných ložisek, do kterých je 
tento hřídel uložen. Do kluzných ložisek je pod tlakem dodáván mazací olej pomocí mazacího 
agregátu. Konstrukce obsahuje kanálky, kterými odtékající olej putuje zpátky do nádrže 
agregátu. Snímání aktuální polohy hřídele ve dvou rovinách kolmých na osu hřídele zajišťují 
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čtyři senzory odchylek s analogovým výstupem, které jsou rozloženy, tak aby pokryly osy x a 
y v blízkosti kluzných ložisek [3]. 

Pouzdrem ložiska lze pohybovat v malých mezích pomocí piezoaktuátorů. Motor, který 
hřídel pohání, je trojfázový asynchronní. Je napájen z frekvenčního měniče Commander 
SKA1200075 (Control Techinques), jehož maximální frekvence je do 400Hz. Maximální 
otáčky motoru tedy mohou být až do 24 000 ot/min. Typ motoru firmy ATAS Náchod je 
FT4C52G s výkonem 500 W. Výkon měniče je 750 W. Laserová sonda pro měření otáček 
dokáže s adaptérem pro vysoké rychlosti měřit až do 250 000 ot/min na vzdálenost 50 mm až 
2 m.  

 
Aktivní tlumení vibrací je umožněno pohyblivým cylindrickým pouzdrem, ve kterém se 

hřídel otáčí. Poloha hřídele je měřena vzhledem k rámu stroje nebo pevnému ložiskovému 
tělesu snímači přiblížení.  

 
Obrázek 2 – Schéma ložiska (piezoaktuátory a sondy ve dvou osách) 

Žádaná poloha hřídele v horizontálním a vertikálním směru v rovině kolmé na osu hřídele 
se porovnává v řídicím systéme se skutečnou polohou. Rozdílem žádané a skutečné polohy 
vzniknou regulační odchylky. Řídicí systém obsahuje pro každou souřadnici proporcionální 
regulátor.  

 

Obrázek 1 - Zkušební stav 

Motor Snímač otáček Ložiska 
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Obrázek 3 - Schéma regulačního obvodu 

U původního řídicího systému dSPACE byly výstupy v rozsahu 0-12 V zesíleny 
zesilovači, protože vstup piezoaktuátorů má napěťový rozsah od 0-100 V. U nového řídicího 
systému CompactRIO je výstup jen 0-10 V, což ale pro regulaci bylo dostatečné. Byl taktéž 
otestován Kalmanův filtr pro filtraci otáček a pásmový filtr pro zkvalitnění a regulaci v úzkém 
frekvenčním pásmu [1], [2]. 

3 Stávající řízení a ovládání zařízení 
Jak již bylo zmíněno, původně bylo aktivní tlumení vibrací realizováno v signálovém 

procesoru dSPACE. Signálový procesor dSPACE je osazen procesorovou kartou DS1005. 
Jako vstupně / výstupní karta je použita DS2211. Komunikace mezi procesorem a 
procesorovou kartou je realizována pomocí sběrnice PHS (peripherial high-speed bus). Tato 
karta je navržena zejména pro automobilový průmysl a obsahuje jak analogové, tak digitální 
vstupy a výstupy, vstupy pro měření frekvence, pulsně šířkovou modulaci a další. Výhodou 
dSPACE je programování úloh v softwaru MATLAB Simulink. K vizualizaci dat pak je 
dostupný nástroj ControlDesk. 

Do tohoto řídicího systému jsou zavedeny tyto I/O signály: 
• Kapacitní snímače výchylky v ose x a y pro každé ložisko 
• Piezoaktuátory v ose x a y pro každé ložisko 
• Laserový snímač otáček 

Samotného ovládání frekvenčního měniče a relátek pro spínání bylo realizováno pomocí 
aplikace vytvořené v Control Web 5. 

 
Obrázek 4 - Aplikace v ControlDesku 

 
Obrázek 5 - Aplikace v Control Web 5 
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Control Web 5 komunikuje pomocí OPC komunikace s frekvenčním měničem, kterému 
posílá mimo jiné hlavně žádané otáčky a rampu pro zrychlení a zpomalení. Na fyzické úrovni 
je měnič propojen s PC pomocí USB kabelu a v PC je vytvořen virtuální sériový port. O 
předávání dat se stará software CT OPC Server, který poskytuje výrobce měniče. Výměna dat 
mezi měničem a tímto softwarem probíhá pomocí protokolu Modbus RTU. 

Druhá sériová komunikace je mezi Control Web 5 a spínací jednotkou, ve které je 
jednočipový mikroprocesor. Tato jednotka má za úkol spínat jednotlivá relé, které mají 
význam: 

• Relé pro řízení směru vpravo 
• Relé pro řízení směru vlevo 
• Blokování měniče 
• Zapnutí mazacího agregátu 

 
Pro měření a ukládání naměřených dat se používá systém PULSE. Ten se skládá ze 

softwarového prostředí PULSE LabShop a hardwarové jednotky, do které jsou paralelně 
přivedeny signály ze systému dSPACE. Celá struktura řízení a monitorování pak vypadá 
takto: 

 
Obrázek 6 - Struktura komunikace mezi jednotlivými zařízeními 

4 Nasazení CompactRIO a LabVIEW 
Důvodem nasazení platformy CompactRIO byla hlavně snaha o sjednocení softwarových 

komponent a použití řídicího systému, který by byl vhodný pro průmysl svou robustností a 
byl by za přijatelnou cenu. To vše tato platforma spolu se softwarem LabVIEW splňuje. 

CompactRIO patří k hlavním produktům firmy National Instruments. Charakteristickými 
vlastnostmi jsou malé rozměry, velká odolnost, a hlavně velký výpočetní výkon, který je dán 
dvěma výpočetními jednotkami, a to real-time procesorem pro komunikaci a zpracování 
signálů a programovatelným hradlovým polem FPGA (Field Programmable Gate Array). 
Pomocí FPGA lze dosáhnout vysoké vzorkovací frekvence, časování a spouštění přímo na 
hardwarové úrovni, což je pro danou aplikaci velice důležité. 

 
Obrázek 7 – Vnitřní struktura CompactRIO 
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Přímé připojení hradlového pole ke vstupům a výstupům modulů umožňuje velmi rychlý 
přenos dat, zpracování, synchronizaci, časování a další výhody. FPGA komunikuje se vstupy 
a výstupy real-time procesoru. Díky tomu je velmi vhodný pro aplikace jako řízení zahrnující 
vysokorychlostní I/O vyrovnávací paměti, velmi rychlé regulační smyčky nebo filtraci 
signálu. Protože veškerý program běží v hradlových polích FPGA, je dosaženo determinismu 
a velké spolehlivosti a je velmi vhodné jej využít pro hardwarové blokování, časování nebo 
spouštění. K vytvoření tohoto programu není potřeba znát programovací jazyky, které se 
používají k programování hradlových polí, protože součástí vývojového studia LabVIEW, 
kterým se vytváří pro CompactRIO aplikace, je softwarový modul LabVIEW FPGA. 

Programovací a vývojové prostředí LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments 
Engineering Workbench) je vhodné pro aplikace v mnoha odvětvích, jako jsou například 
systémy pro měření a analýzu signálů, řízení a vizualizace technologických procesů různé 
složitosti, programování složitých systémů a robotů, rozpoznávání obrazů a mnoho dalších. 
Jedním z hlavních aspektů pro nasazení takzvané virtuální instrumentace je nahrazení 
hardwaru, který je mnohdy velice nákladný, softwarovým řešením. LabVIEW toto umožňuje 
pomocí vizuálního (grafického) programování, což je pro uživatele velice názorné. 
Softwarový modul LabVIEW FPGA umožňuje vytvářet vlastní měřicí a řídicí hardwarovou 
konfiguraci pomocí grafického programování, aniž by bylo třeba umět nižší programovací 
jazyky, které se obvykle používají pro programování hradlových polí. Jak již bylo zmíněno, 
tento speciální hardware má jedinečné schopnosti časování a spouštění, velmi rychlé řízení a 
přístup k digitálním protokolům, což vyžaduje velmi rychlý a spolehlivý hardware s přísně 
deterministickým chováním. 

Použité CompactRIO 9030 je založeno na platformě NI Linux Real Time OS. Tento 
robustní řídicí systém nabízí SDHC slot a mnoho různých portů pro připojení, včetně dvou 
Gigabit Ethernet, dvou USB portů, a dvou sériových portů.  Skládá se z: 

• 1.33 GHz Dual-Core CPU 
• 1 GB DRAM 
• 4 GB uložiště 
• Kintex-7 70T FPGA 
• 4 sloty pro moduly 

 
Obrázek 8 – cRIO 9030 

 
 

Obrázek 9 – Analogové I/O moduly 

Vstupní analogová karta NI-9215 má tyto parametry: 
• 4 diferenční kanály, rychlost vzorkování 100 kS/s každý kanál  
• Měřicí rozsah ±10 V, 16-bit rozlišení 
• Pracovní rozsah teplot od 40 °C do 70 °C 

Výstupní analogová karta NI-9263 má tyto parametry: 
• 4 kanály, rychlost vzorkování 100 kS/s každý kanál  
• Měřicí rozsah ±10 V, rozlišení 16-bit  
• Pracovní rozsah teplot od 40 °C do 70 °C  
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Obrázek 10 - Struktura CompactRIO 9030 

K řídicímu systému CompactRIO byly tedy přepojeny signály ze signálového procesoru 
dSPACE. Pro správnou funkci aktivního potlačování vibrací na daném testovacím zařízení 
bylo nutné zajistit vzorkovací frekvenci alespoň 5000 Hz, která byla nastavena v dSPACE.  

Prvním přístupem bylo vytvořit celou aplikaci v real-time procesoru a nastavit skenovací 
cyklus na 200 µs. Tímto přístupem se však nepodařilo dosáhnout požadovaných výsledků, 
protože skenovací cyklus real-time procesoru nebyl deterministický, ale pohyboval se 
v intervalu okolo zadané hodnoty 200 µs. Velikost intervalu se lišila složitostí programu. Při 
použití složitých algoritmů pro filtraci signálu otáček dosahovala až dvojnásobek. 

Druhým přístupem, který byl při pořízení systému CompactRIO předpokládán, bylo 
využitý programovatelných hradlových polí FPGA. Tímto deterministickým přístupem nebylo 
problém skenovací cyklus 5000 Hz dosáhnout. Při testování byla odzkoušena i vzorkovací 
frekvence 10x větší (50 kHz) což bylo taktéž bez problému. Těchto vzorkovacích frekvencí se 
podařilo dosáhnout, i když byl pro FPGA použit datový typ reálných čísel s pohyblivou 
řádovou čárkou. Při použití čísel s pevnou řádovou čárkou by bylo dosaženo ještě větší úspory 
času na úkor složitosti programování a nastavování každého čísla zvlášť. Výhodou 
programování bylo taktéž vytvořené grafického rozhraní souběžně s programováním 
CompactRIO. 
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Obrázek 11 - Struktura komunikace mezi jednotlivými zařízeními 

Byl rovněž nahrazen systém Control Web 5, který sloužil pro sériovou komunikaci se 
spínacím modulem a komunikaci s frekvenčním měničem. Vše je nyní uděláno v softwaru 
LabVIEW. Byl zachován jen software od výrobců frekvenčního měniče CT OPC Server, 
který pomocí OPC komunikace předává data dále do aplikace v LabVIEW. 

 
Obrázek 12 - Rozhraní pro aktivní tlumení vibrací 

 
Obrázek 13 - Rozhraní pro ovládání testovacího zařízení 
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Posledním softwarovým a hardwarovým modulem, který byl původně nasazen a byl 
nahrazen platformou CompactRIO, je PULSE. Průběhy lze nyní zaznamenávat přímo do 
vnitřní paměti platformy CompactRIO.  

Jelikož celý regulační algoritmus běží v FPGA, bylo nutné vytvořit rozhraní pro 
předávání dat z FPGA do real-time procesoru. Bylo využito přímého přístupu do paměti 
DMA. Při použití DMA lze snadno přenášet hodnoty signálu vzorkovaného vysokou rychlostí 
z paměti FPGA do paměti hostitelského počítače s operačním systémem reálného času, a to s 
minimálními požadavky na využití CPU. Velmi efektivní je použití vyrovnávací paměti FIFO 
(First In – First Out) v režimu DMA z toho důvodu, že FPGA automaticky přenáší data do 
paměti hostitelského počítače prostřednictvím sběrnice PCI. 

 
Obrázek 14 - Předávání dat pomocí DMA 

Ve vizualizaci bylo vytvořeno rozhraní, kde se zadá jméno souboru a po stisknutí tlačítek 
start ukládání a stop ukládání jsou uloženy průběhy všech požadovaných veličin. Pro přístup 
k souborům lze použít web server. Druhým způsobem může být ukládání přímo na USB flash 
disk. 

Pro ukázku je vykreslen průběh aktivního potlačování vibrací hřídele. Bez regulace se 
hřídel rozkmitá kolem 4700 ot/min a s regulací okolo 9000 ot/min. 
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Obrázek 15 - Porovnání průběhů bez regulace (vlevo) a s regulací (vpravo) 
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5 Závěr 
V příspěvku je popsána náhrada softwarových a hardwarových komponent, které 

původně byly nasazeny na testovacím zařízení pro aktivní tlumení vibrací. Tyto komponenty 
byly nahrazeny platformou CompactRIO s vývojovým a vizualizačním prostředím LabVIEW. 
Bylo dosaženo stejných výsledků, jako u dřívějšího řešení, avšak výhodou je robustnost 
řídicího systému CompactRIO a jeho cena. Toto řešení by tedy mohlo být nasazeno 
v průmyslové praxi. V rámci řešení bylo nutné vyřešit několik dílčích úloh.  

První částí byla náhrada vizualizačního softwaru Control Web 5, který jako OPC klient 
vyčítal a zapisoval hodnoty z a do frekvenčního měniče a zprostředkovával sériovou 
komunikaci se spínacím modulem, který ovládá jednotlivá relé pro blokace a ovládání 
testovacího zařízení. Vše lze nyní ovládat z aplikace v LabVIEW. Druhou částí byla náhrada 
signálového procesoru dSPACE a vizualizačního rozhraní ControlDesk. Řídicí algoritmus byl 
vytvořen pro hradlové pole FPGA. Co se týče výkonu, FPGA běží přímo na hardwarové 
úrovni, a proto stíhá vzorkovací periodu 5 kHz bez problému. Třetí částí byla náhrada 
jednotky PULSE, která zpracovávala měření dat z procesu. Zde bylo vyřešeno předávání dat 
mezi FPGA a hostitelským systémem jednotky CompactRIO pomocí přímého přístupu do 
paměti a fronty FIFO. Naměřená data lze ukládat do paměti zařízení nebo do USB flash disku.   
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Návrh a seřízení diskrétního 2DOF regulátoru s aplikací na 
pneumatickém pohonu 

Design of discrete two degree of freedom controller with 
application on pneumatic actuator 

  

SLADKÁ, Karla 1 & MAHDAL, Miroslav 2  
1 Ing., 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba  , karla.sladka@vsb.cz 
2 Ph.D.,  miroslav.mahdal@vsb.cz   
Článek se zabývá seřízením diskrétního 2DOF regulátoru a jeho aplikací na pneumatickém 
pohonu. Dále ve článku jsou uvedeny simulace regulačních pochodů v Matlabu a aplikace na 
pohonu. V závěru jsou porovnány jednotlivé průběhy regulačních pochodů na reálném 
pohonu řízený diskrétním standardním a diskrétním 2DOF regulátorem. 
  
Klíčová slova: regulátor, soustava, pneumatický pohon, regulace, PID, 2DOF, diskrétní 
regulace  
 

1 Úvod 
Standardní regulátor s integrační složkou PI, PID většinou není schopen odstranit překmit 
z přenosu regulačního obvodu, který vzniká při skokové změně polohy žádané veličiny )(tw .  

 
Obrázek 1: Schéma jednoduchého regulačního obvodu 

Na obrázku 1 je zobrazeno základní schéma regulačního obvodu a jeho popis, kde RG – 
přenos regulátoru, SG  – přenos soustavy, W – obraz žádané veličiny, E – obraz regulační 
odchylky, U – obraz akčního zásahu, V1, V2 – obrazy odchylek a Y – obraz výstupní veličiny. 

Přenos soustavy má stupeň astatismu větší nebo rovno 2 ( 2≥q ). Překmit lze odstranit 
omezením nebo filtrací vstupní veličiny použitím 2DOF regulátoru [O'DWYER, A, 2009; 
VÍTEČKOVÁ, M. a A. VÍTEČEK 2011].  

Pro integrační soustavu například pohon je vhodné použít 2DOF regulátor, který zabrání 
vzniku překmitu. 2DOF regulátor je popsán vztahem (1) 

[ ] [ ] ,)()()()(1)()()(








−+−+−= sYscWsTsYsW
sT

sYsbWKsU D
I

P

 (1) 
kde b je váha žádané veličiny u proporcionální složky, c – váha žádané veličiny u derivační 
složky.  

mailto:karla.sladka@vsb.cz
mailto:miroslav.mahdal@vsb.cz
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2 Identifikace pneumatického pohonu 
Identifikací motoru získáme přenos systému, pro který se navrhne regulátor k soustavě 

pneumatického pohonu, jehož regulační průběh bude simulován v programu Matlab Simulink. 
 

 
Obrázek 2: Zapojení pneumatického pohonu 

V tabulce 1 je popis parametrů a jednotlivých komponentů pneumatického pohonu. 
Tabulka 1: Parametry pneumatického pohonu 

ZAŘÍZENÍ SN POPIS SPECIFIKACE 
Odměřovací systém MLD-P01-1250-TLF Festo Max. rychlost 10 m/s 

Max. zrychlení 
200m/s2 

Lineární pohon DGPL-25-1000-PPV-
A-B-KF-GK-SH 

Festo Max. rychlost 3 m/s 
Provozní tlak 2-8 bar 

Průtokový ventil MPYE-5-1/8-LF-010-
B 

Festo Provozní tlak 0-10 
bar 

Napájení 17-30V 
Tlakoměr (Kompresor) - JUN-AIR Provozní tlak 16 bar 

Teplota -10 až 50 C° 
Max. objem 25l 

Snímače tlaku DMP 331 DMP 331 Tlak 8 bar 
Napájení 12-36V 

Pneumatický pohon může být popsán jako integrační soustava s dopravním zpožděním.  

s
ksGS

1)( = ,e sTd−

 (2)
 

Pro identifikaci v otevřeném regulačním obvodě je použitá přímá identifikace, kdy na 
vstupu je přiveden skokový signál )(tu [Noskievič, P. 1999].  
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Obrázek 3: Dynamika reálného systému 

Ze statické charakteristiky systému jsou získány parametry soustavy. 
Td  = 0,08 s, k1 = 4,8077 mV-1s-1.  (3) 

Výsledný přenos integrační soustavy je 

.e8077,4)( 08,0 s
S s

sG −=
 (4) 

3 Číslicové 2DOF regulátory 
Základním vztahem PID 2DOF regulátoru vycházející z analogového PID 2DOF 

regulátoru je 
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který lze upravit na následující tvar 

),()()()()()( zYzGzWzGzGzU RRF −=  (6) 
kde přenos číslicového regulátoru je následující 
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Nejčastěji se pracuje u číslicových 2DOF regulátorů se vztahem (5), který je znázorněn 
na obrázku 4. 

y(t),  
u(t) 

t [s] 
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Obrázek 4: Schéma číslicového 2DOF regulátoru  

Ze vztahů (6) - (8) lze říci, že pro číslicové regulátory 2DOF platí analogicky totéž, co 
pro analogové 2DOF regulátory.  

Pokud váhové složky b, c mají hodnotu 1, pak vztahy vyjadřující vlastnosti číslicového 
2DOF PID regulátoru mají tvar standardního číslicového regulátoru. 

V regulačním obvodu s číslicovým 2DOF regulátorem má vlastnosti standartního 
číslicového PI regulátoru, když b = 1 a zároveň složka 0→DT .  

Pro ∞→IT  a konstantu c =1, pak regulační obvod s číslicovým 2DOF regulátorem se 
chová jako standardní číslicový PD regulátor.  

4 Návrh a seřízení 2DOF regulátoru 
Požaduje se nekmitavý regulační pochod pro integrační regulovanou soustavu. Součástí 

regulačního obvodu je integrační soustava s dopravním zpožděním. Pro seřízení regulačního 
obvodu je zvolena metoda násobného dominantního pólu (dále jen MNDP).  

4.1   Metoda násobného dominantního pólu 
MNDP je analytická metoda pro výpočet stavitelných parametrů regulátorů. Tato metoda 

umožňuje určit hodnoty stavitelných parametrů konvenčních regulátorů nebo regulátorů 
2DOF. Metoda umožňuje výpočet regulátoru pro regulační obvod s integrační soustavou, 
která má dopravní zpoždění. Metoda předpokládá aperiodický regulační pochod, proto je 
nutné, aby byl násobný dominantní pól stabilní a reálný. Dále se předpokládá, že 
nedominantní póly a nuly nemají vliv na regulační pochod. 
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Tabulka 2: Stavitelné parametry číslicového regulátoru PID 2DOF 

Regulátor 
číslicový 

T>0 

Regulovaná soustava 
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4.2   Výpočet stavových proměnných regulátoru 
Při výpočtu stavitelných parametrů regulátoru se vychází z MNDP tabulka 2 pro 

integrační soustavu (2).  
Pro výpočet PID 2DOF regulátoru jsou parametry následující: 
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5 Simulace regulované soustavy s diskrétním 2DOF regulátorem 
Pro porovnání chování regulačního obvodu se standardním diskrétním a 2DOF 

diskrétním regulátorem s dopočítanými stavitelnými parametry PID regulátoru bylo vytvořeno 
simulační schéma v prostředí Matlab/Simulink obrázek 5 a 6. V regulačním schématu je 
aproximace lineárního pohonu jako integrační soustava s dopravním zpožděním (2).  

 

 
Obrázek 5: Schéma regulačního obvodu s integrační soustavou s dopravním zpožděním 

 
Obrázek 6: Vnitřní struktura diskrétního 2DOF regulátoru 

Pro porovnání výsledků simulace regulace v regulačním obvodu byly zvoleny 3 typy 
regulátorů. První typ je standardní regulátor. Pro standardní regulátor platí, že má váhové 
složky vstupního filtru 1== cb , čímž se vliv vstupního filtru rovná 1 a vznikne tak 
standardní PID regulátor. Druhý typ regulátoru je pro váhové složky vstupního filtru 

0== cb . S takto nastavenými parametry vstupního filtru dojde k odstranění překmitu, a také 
ke zkrácení doby regulace. Třetí typ regulátoru nám umožňuje potlačit překmit a zároveň mít 
dostatečně rychlou odezvu systému, tím že vhodným nastavením vah odstraníme člen 
stabilního pólu. 

Doba regulace pro jednotlivé průběhy regulace pro regulátor 2DOF PID podle nastavení 
váhové složky vstupního filtru podle obrázku 5 jsou následující (je uvažována 5% tolerance 
regulace). 
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Obrázek 7: Simulace regulačního pochodu 

Výsledná doba regulace u jednotlivých nastavení diskrétního 2DOF regulátoru jsou 
zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 3: Doba regulace při použití diskrétního 2DOF PID regulátoru 

Váhové konstanty 
b, c Doba regulace [s] 

b = 0,420, c = 0,630 0,36 
b = 1, c = 1 0,59 
b = 0 c = 0 0,45 

 

6 Aplikace diskrétního 2DOF regulátoru na pneumatický 
pohon 
Podle vypočítaných parametrů pro diskrétní PID 2DOF regulátor je seřízen regulátor, 

který je součástí regulačního obvodu s reálným modelem pneumatického pohonu. Soustava 
byla identifikována a regulační pochod byl simulován s aproximovanou soustavou jako 
přenos (2).  

U přenosu se standardním diskrétním PID regulátorem, kde konstanty filtru mají 
hodnotu 1, vzniká překmit v přenosu regulačního pochodu při skokové změně polohy žádané 
veličiny )(tw . 
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Obrázek 8: Regulační pochod se standardním diskrétním PID regulátorem 

 Použitím 2DOF regulátoru s váhovými konstantami filtru b = 0 , c = 0, byl zmírněn 
překmit při skokové změně vstupního signálu průběhu regulačního pochodu. 

 
Obrázek 9: Regulační pochod s diskrétním 2DOF PID regulátorem, kde b,c =0 

Pro 2DOF regulátor s váhovými konstantami filtru b = 0,420, c = 0,630 zhoršoval průběh 
regulačního pochodu, který byl nepřesný, zapříčiněno nestálou tuhostí pneumatického 
pohonu, tím dochází ke zpomalení průběhu a proto není odstraněn násobný pól z přenosu. 
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Obrázek 10: Regulační pochod s diskrétním PID regulátorem a vypočtenými parametry 

Tabulka 4: Doba regulace při použití diskrétního 2DOF PID regulátoru 

Váhové konstanty 
b, c Doba regulace [s] 

b = 0,420, c = 0,630 0,49 
b = 1, c = 1 1,15 
b = 0 c = 0 0,69 

 

7 Závěr 
Cílem simulace regulačního obvodu s diskrétním 2DOF regulátorem a integrační 

soustavou bylo odstranit překmit odezvy při skokové změně polohy žádané veličiny.  
Nejrychlejší průběh regulačního pochodu v simulaci, který byl bez překmitu, se podařilo 

docílit u regulace s optimálním nastavením hodnot vah b a c pro diskrétní PID 2DOF 
regulátor.  

U aplikace regulačního obvodu se soustavou reálného modelu pneumatického pohonu a 
diskrétním 2DOF PID regulátorem seřízeným MNDP byly zaznamenány průběhy regulačního 
pochodu pro jednotlivé regulátory. Výpočet stavových parametrů regulátoru byl podle metody 
MNDP pro diskrétní regulátor. U simulace byly použité optimální hodnoty vah b a c 
vstupního filtru vypočítané pro metodu MNDP, které zrychlily průběh regulace. U aplikace 
diskrétního 2DOF PID regulátoru u reálné soustavy vypočítané optimální hodnoty vah b a c 
vstupního filtru zhoršily průběh regulačního pochodu. U reálné soustavy nebylo možné 
zajistit stejné podmínky jako u identifikace a časovou přesnost vzhledem k  nekonstantní 
tuhosti, zapříčiněnou nestálým tlakem v komorách pneumatického pohonu a třením. Proto 
byly zvoleny hodnoty vah b a c vstupního filtru nulové. Takto nastavený vstupní filtr u 
diskrétního 2DOF PID regulátoru upravil regulační pochod, viz obrázek 8 a nevznikl tak 
překmit při skokové změně polohy žádané veličiny )(tw . 
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Simulace povrchové ultrazvukové vlny v programu COMSOL 
  

ŠOFER Pavel1 
1 Ing.,  Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 

 pavel.sofer.st@vsb.cz 
  

Abstrakt: Příspěvek se zabývá simulací povrchové Rayleighovy vlny v multiphysics softwaru 
COMSOL. Rayleighovy vlny jsou specifickým typem vln, šířících se v tělesech o konečných 
rozměrech. Specifikem těchto vln je pohyb částic po elipsoidních drahách, kdy vlna zasahuje do 
hloubky přibližně jedné vlnové délky pod povrchem materiálu. Tento příspěvek je součástí 
výzkumu chování povrchových vln na různých rozhraních. 

  
Klíčová slova: Rayleighovy vlny, ultrazvuk, COMSOL 

  

1 Úvod 
 

Ultrazvuk je mechanické vlnění v oboru ultrazvukových frekvencí (nad 20 kHz), které se šíří 
prostředím v důsledku jeho elastických vlastností. Při frekvencích nad 100 kHz se zvuková 
energie šíří ve svazku, který se může ohýbat, lámat či absorbovat. Při extrémně vysokých 
frekvencích (řádově MHz) jsou zvukové vlny mimořádně tlumeny a vzduchem se nešíří. U 
ultrazvuku sledujeme tyto základní typy vln: 

 

• Podélné (longitudinální) vlny, 
 

 
Obrázek 1 Znázornění kmitání částic u podélných vln [Rose, J.L.] 

 

• příčné (transversální) vlny, 
 

 
Obrázek 2 Znázornění kmitání částic u příčných vln [Rose, J.L.] 
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• deskové (Lambovy) vlny, 
 

 
Obrázek 3 Znázornění kmitání částic u deskových vln [Rose, J.L.] 

 
• povrchové (Rayleighovy) vlny. 

 

 
Obrázek 4 Znázornění kmitání částic u Rayleighových vln [Rose, J.L.] 

 
2 Odraz ultrazvukové vlny 

 
Při šikmém dopadu ultrazvukové vlny na rozhraní dvou prostředí dochází k jejímu odrazu, 

lomu a popřípadě i transformaci, pokud je jedno z prostředí schopné přenášet příčné vlny. 
Vzájemný vztah úhlů všech složek měřených od normály k rozhraní a jejich rychlostí šíření je 
dán tzv. Snellovým zákonem:  

 

 
(1) 

kde c vyjadřuje rychlost šíření daného typu vlny prostředím 1 resp. 2 a úhel α určuje úhel 
dopadu vlny k normále daného rozhraní. 

 
Obrázek 5 Odraz a lom zvukových vln podle Snellova zákona 
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Při šikmém dopadu ultrazvukové vlny na rozhraní dvou prostředí, z nichž obě jsou schopny 
přenášet podélné i příčné vlnění, rozlišujeme tzv. 3 kritické úhly. Při postupném zvyšování 
úhlu αL1 nastane pro limitní hodnotu αK1 totální odraz podélné vlny v prostředí 2 tak, že bude 
platit αL2 = 90°. Úhel αK1 se nazývá první kritický úhel. Při prvním kritickém úhlu vymizí z 
prostředí 2 podélná vlna za současné existence podpovrchové podélné vlny a příčné vlny. 

 
 

 
(2) 

 

Jestliže budeme dále zvyšovat úhel dopadu podélné vlny v prostředí 1 αL1 nastane pro 
limitní hodnotu αK2 totální odraz příčné vlny v prostředí 2 tak, že bude platit αT2 = 90°. Úhel  
αK2 se nazývá druhý kritický úhel. Při druhém kritickém úhlu vymizí z prostředí 2 příčná vlna 
za současné existence podpovrchové příčné vlny. 

 
 

 
(3) 

 

Jestliže budeme nadále zvyšovat úhel dopadu podélné vlny v prostředí 1 nad hodnotu αK2, 
vznikne v prostředí 2 povrchová Rayleighova vlna. Tento úhel se nazývá třetí kritický úhel 
αK3. 

  
 

 
(4) 

 

kde cR je rychlos šíření Rayleighovy vlny v daném prostředí, je přibližně o 10% nižší než 
rychlost příčné vlny: 

 
  (5) 

 
Pro úlohu tohoto elaborátu je důležitý třetí kritický úhel, resp. vytvoření povrchové 

Rayleighovy vlny. U Rayleighových vln se částice do určité hloubky pohybují po elipse, proti 
směru šíření vlny.  

 
Obrázek 6 Kmitání částic na povrchu materiálu při Rayleighově vlnění [Rose, J.L.] 
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3 Simulace povrchové vlny 
 

 Simulace povrchové Rayleighovy vlny byla provedena v programu COMSOL Multiphysics 
5.2a. Simulace je provedena pouze ve strukturální doméně a zohledňuje prostorové posunutí 
(kmitání) materiálu, nikoli akustický tlak. Simulace obsahuje čtyři základní geometrické prvky 
– piezoměnič, plexi klín, bodový sensor a ocelový hranol. Zdroj mechanických kmitů zde 
představuje čárový piezoměnič, jeho průměr resp. délku jsem zvolil 6mm, viz parametr piezo, 
Tabulka 1.  

 

 
Obrázek 7 Geometrické prvky simulace 

 
Samotná povrchová vlna se bude šířit v ocelovém hranolu. Z piezoměniče je nutné podélné 

vlnění na hranol přivést, k tomuto účelu poslouží plexi klín. V simulaci není řešeno reálné 
rozhraní mezi plexi klínem a ocelí, uvažuji zde ideální stav a rozhraní o nulové tloušťce. Aby 
bylo možné vygenerovat Rayleighovu povrchovou vlnu, je nutné dopadající podélnou vlnu z 
piezoměniče přivést na rozhraní plexi/ocel pod úhlem αR, který je roven tzv. třetímu 
kritickému úhlu (2.4). Jeho vypočtenou hodnotu v simulaci představuje parametr alphaR, viz 
Tabulka 1. 

Tabulka 1 Vstupní parametry simulace 
f 5e5[Hz] Frekvence buzení 
A 10[um] Amplituda vlny 
Tao 2*1/f Parametr Gaussova okna 
t0 2*Tao Parametr Gaussova okna 
t_end 100[us] Doba simulace 
cL 2700[m/s] Rychlost podélné vlny v plexi 
cT 3100[m/s] Rychlost příčné vlny v oceli 
alphaR asin(cL/(0.89*cT)) Úhel dopadající vlny k normále rozhraní 
piezo 6[mm] Průměr měniče 
d_piezo 0.5*piezo Pomocný parametr 
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Obrázek 8 Geometrické prvky simulace 

 
Jako zdroj mechanických kmitů byl použit periodický signál o frekvenci f a amplitudě A 

(Tabulka 1) překryt tzv. Gaussovým oknem s parametry t0 a Tao (Tabulka 1).  

 
Obrázek 9 Průběh excitačního pulzu 
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4 Výsledky simulace, závěr 
 

Simulací bylo ověřeno, že při dopadu podélné ultrazvukové vlny na rozhraní dvou materiálů 
pod úhlem αR lze vygeneroval povrchovou Rayleighovu vlnu, viz Tabulka 1. Tento obrázek 
znázorňuje velikost celkového vektoru posunutí v dané geometrii. 

 
Obrázek 10 Simulace povrchové Rayleighovy vlny 

 
Existenci povrchové Rayleighovy vlny potvrzuje i následující průběh plošného posunutí 

v souřadnicích X-Y, měřený v bodovém sensoru na povrchu ocelového hranolu. Jak již bylo 
uvedeno výše, u Rayleighových vln pozorujeme kmitání částic po eliptických drahách, proti 
směru hodinových ručiček. 
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Obrázek 11 Průběh plošného posunutí v bodovém sensoru 
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Využitie asociačných pravidiel pri analýze alarmových trendov 
The Use of Association Rules in the Analysis of the Trends of 

Alarms 
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Abstrakt: Tento článok pojednáva o analýze získaných alarmov? logov z riadiacich systémov. 
K analýzam je možné použiť množstvo už existujúcich platformových riešení. Riešenia 
ponúkajú filtrovanie daných udalostí na základe časovej jednotky, čím získavajú údaje 
o maximálnom a priemernom počte zobrazení. Pre toto riešenie bolo vyvinuté grafické 
rozhranie, ktoré umožňuje použitie analýzy pomocou asociačných pravidiel, a tím prináša 
možnosti odhalenie častých, opakujúcich sa  vzorov v jednotlivých dátových súboroch. 
 

  
Klíčová slova: Alarm, Analýza, C#, Algoritmy, Testovanie 
 
 

1 Úvod 
Správa alarmov v riadiacich systémoch rôznych výrobcov ponúka komplexné riešenia pre 
analyzovanie a identifikovanie. Analyzovanie a identifikovanie je tvorené časovým rozborom 
prijatých údajov. Príkladom nástrojov sú: 

DeltaV Analyze [EMERSON PROCESS MANAGEMENT, 2015] poskytuje komplexný 
pohľad na alarmy, udalosti a akcie zaznamenané v dátových, databázových súboroch. 
Prehľadový panel aplikácie DeltaV zobrazuje: 

• štatistiku udalostí, alarmov,  
• výkonnosť alarm systémov na základe normy EEMUA 191, 
• detailný prehľad na základe vybraného časového intervalu, 
• 10 najfrekventovanejších alarmov.  

Program Alarm Adviser [Alarm Adviser, 2017] je užívateľsky interaktívna aplikácia 
pre analýzu alarmov, ktorá pomáha zvyšovať vypovedajúcu hodnotu alarmov v aplikáciách 
SCADA, zabraňovať chybám ľudskej obsluhy vyplývajúcich z preťaženia kvôli nesprávne 
nastaveným alarmom. Skladá sa z troch častí, ktoré môžu byť nezávisle nainštalované na 
jednom alebo viacerých počítačoch z dôvodu rozloženia záťaže:   

• Adviser Collector – zbiera údaje z databáze porúch SCADA, 
• Adviser Service – ukladá získané hodnoty do databáze, 
• Adviser Web Server – vytvára požadované výpočty a webové stránky. 

Iconics – Alarm Analytics [ICONICS - ALARM Analytics V9.2, 2010] umožňuje 
vizualizovať, analyzovať a spravovať alarmy v súlade s postupmi osvedčenými v priemysle. 
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Správna analýza alarmov môže odhaliť významne príležitosti pre zlepšenie existujúcej 
prevádzky a zmiernenie výnimočných situácií.  
Alarm Analytics postavený na platforme BizViz zaznamenáva, analyzuje všetky informácie 
z alarmov a udalostí k identifikácii: 

• frekventovaných alarmov, 
• nepotvrdeným alarmom, 
• množstva otázok súvisiacich s alarmami. 

• Medzi benefity programu Alarm Analytics je možné zaradiť: 
• zaznamenávanie a archivovanie alarmov, operátorských akcií do databáze, 
• realtime analyzovanie, 
• sledovanie výkonnosti podľa EEMUA 191, 
• exportovanie reportov 

 

   
Obrázok 1 Alarm nástroje DeltaV analyze, Alarm Adviser 

 

2 Zobrazenie výkonnosti riadiacich systémov 
Na analýzu použijeme dáta z technológii Marine.  Pojem „plavidlá“ je známy a široký pojem 
s možným delením podľa typu pohonu, hnacieho ústrojenstva, spôsobu plavby a konštrukcie 
lodného telesa, konštrukcie vnútorného priestoru, cieľu plavby, prevádzkového nasadenia, 
podľa účelu. Z pohľadu účelu a prevádzkového nasadenia vymedzujeme pojem na zaoceánske 
plavidlá s osobnou prepravou  pozostávajúci z nasledujúcich subsystémov: 

• Manažment plavidla lode (VMS - Vessel Management System) 
• Manažment energie (PPM – Process Power Management) 
• Vzduchotechnika (HVAC – Heat, Ventilation and Air Conditioning) 
• Bezpečnostný vypínací systém (ESD – Electronic Shut Down) 

Z danej technológie využívame vytvorené logy, ktoré obsahujú položky uchovávajúce 
informácie o jednotlivých vyvolaných alarmoch. Z týchto informácií je možné vytvoriť trend 
údajov, ktorého každý prvok je sumou prijatých alarmov v časovom intervale. Príkladom pre 
sumu jedného intervalu je nasledovná tabuľka 1. 

 
Tabuľka 1: Prijaté početnosti alarmov pre jeden interval 

Interval Absolútna početnosť 

Interval 1 15 
Interval 2 4 
Interval 3 4 
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Interval 4 2 
Interval 5 3 
Interval Absolútna početnosť 

Interval 6 5 
Interval 7 2 
Interval 8 1 
Interval 9 0 
Interval 10 20 
Celkom ∑ 56 

 
Celkový trend je na obrázku 2. 
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Obrázok 2 Alarm trend 

3 Asociačné pravidlá  
Začiatky v oblasti dobývania znalostí sa nazývali rôzne: information harvesting, data 
archeology, data destilery [Briatková, 2008]. Nakoniec sa ustálilo pomenovanie dobývanie 
znalostí a dolovanie dát. Jedná sa o netriviálne získavanie „skrytých“, predtým neznámych 
a potenciálne užitočných informácií. Dobývanie znalostí je proces tvorený niekoľkými 
krokmi od selekcie potrebných dát, prípravu na analýzu, spracovanie, výslednú interpretáciu. 

Základom analýzy pomocou „častých vzorov“ je zisťovanie, aké produkty kupujú 
zákazníci v supermarketoch a ich súčasný výskyt v nákupných košíkoch s určitou dopredu 
danou početnosťou. Najznámejším algoritmom hľadajúcim časté vzory je algoritmus Apriori 
[Halaš, 2008]. 
Apriori algoritmus má za úlohu z danej množiny transakcií nájsť všetky také asociačné 
pravidlá, ktorých podpora je rovná alebo väčšia ako zadaná minimálna a spoľahlivosť väčšia 
minimálna zadaná. Podpora vyjadruje v percentách počet transakcií súboru obsahujúcich 
hľadané  itemsety: [Briatková, 2008][Halaš, 2008] 
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1.  

Spoľahlivosť určuje percentuálny podiel transakcií, ktoré obsahujú položky z A, súčasne aj 
položky z B. S definíciou sily implikácie asociačného pravidla.[Association Rules, 2010] 

  2.  
Algoritmus je jedným z najpoužívanejších v oblasti generovanie asociačných pravidiel 

vďaka svojej jednoduchosti. Nevýhodou algoritmu je jeho nízka efektivita. V každom cykle 
prechádza celú databázu s hľadaním frekventovaných množín. Nevýhody je možné odstrániť 
napríklad HASHovaním. Hashovacia tabuľka poskytuje rýchle vyhľadávanie na základe 
dvojíc index – prechádzanie zoznamu. 

Principiálna činnosť algoritmu Apriori je na obrázku 3. 

 
Obrázok 3 AprioriTid algoritmus 

 

4 Aplikovanie asociačných pravidiel v alarmových trendoch 
Princíp vyhľadávania vzorov pomocou Apriori je popísaný v kapitole 3. Proces je možné 
rozdeliť do dvoch fáz: 

1) je vygenerovaný prvý zoznam itemsetov na základe získaných frekventovaných hodnôt 
zo vstupných itemsetov splňujúcich podmienku minSupport, 

2) cyklicky sa generujú nové kombinácie itemsetov s dĺžkou n + 1 z predchádzajúcich 
itemsetov, kde do ďalšieho generovania sa pridávajú itemsety splňujúce podmienku 
minSupport, 

3) generovanie itemsetov pokračuje pokiaľ zoznam nových itemsetov nie je rovný 0. 
Postup je definovaný v nasledujúcom bloku kódu: 
public void Run() 
{ 

var ffi = this._ap_object.apriori_math.GET_Candidate(this._ap_object.itemSet); 
       this._ap_object.apriori_result.Add(new AprioriResultModel<T>  

{ Id = 0, Data = ffi }); 
 
       if (this._ap_object.apriori_result.First().Data.Count == 0) 

return; 
       int counter = 1, count = 0; 
       do 
       { 

var data = ffi.Select(x => x.ItemSet).ToList(); 
var sfi = this._ap_object.apriori_math.GET_Candidate(data, counter + 1); 
count = sfi.Count(); 

                if (count != 0) 
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this._ap_object.apriori_result.Add(new AprioriResultModel<T>  
{ Id = counter, Data = sfi}); 

counter++; 
 
            } while (count > 1); 
        }} 

} 
Začiatočnou fázou k získaniu nového zoznamu itemsetov s dĺžkou > 1 je vygenerovanie 
všetkých možných kombinácií zo vstupného zoznamu itemsetov. K hodnotám v novom 
zozname itemsetov sú vypočítané hodnoty podpory, spoľahlivosti. Výsledný nový zoznam 
itemsetov je tvorený itemsety splňujúcimi support > minSupport. Zdrojový kód pre získanie 
zoznamu nových itemsetov: 

public List<AprioriModel<T>> GET_Candidate(List<List<T>> data, int combLength, 
bool sort = true, bool eSuppCalc = true, bool eMinSupport = true) 

{ 
var out_data = new List<AprioriModel<T>>(); 
var work_data = GET_combination(data, combLength); 
work_data.ForEach(x => { 

      var am = new AprioriModel<T>(); 
      am.ItemSet = x.ToList(); 
      am.Support = (GET_support_count_multiple(x.ToList()) / 
   _transaction_data.Count) * 100 ; 

am.Confidence = (GET_support_count_multiple(x.ToList()) / 
 _transaction_data.Select(t => t).Where(t =>  
  t.Contains(x.ToList().First())).Count()) * 100; 

                out_data.Add(am); 
            }); 
 

if (eMinSupport) 
     return out_data.Where(x => (x.Support) >= _minSupportValue).ToList(); 

return out_data; 
} 

Novo vyvinuté grafické rozhranie pre vyhľadávanie vzorov pomocou asociačných pravidiel 
algoritmu Apriori umožňuje zadať počet časových intervalov, po ktorých má byť celkový 
zoznam časových intervalov delený, a minimálnu hodnotu minSupport  pre podmienku 
podpory. 

 
Obrázok 4 UI pre vyhľadávanie pomocou asociačných pravidiel Apriori 
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Výsledkom algoritmu Apriori sú itemsety, ktoré spĺňajú minSupport < support, modifikáciu 
algoritmu je možné získať názvy intervalov v ktorých sa dané itemsety vyskytujú. Algoritmus 
je označený AprioriTid. Hodnoty pre AprioriTid sú vo výsledku na obrázku 4 označené 
v zaškrtávacom políčku ako „true“. 
 

8 Záver 
Tento článok sa zaoberá analýzou alarmových logov a trendov. Alarm trendy prinášajú 
informácie o jednotlivých alarmoch a udalostiach. Na základe časových intervalov sú získané 
jednotlivé časové intervaly. Časové intervaly obsahujú elementy prijaté v intervale 10 minút. 
Ich vynesením do grafu získame trend hodnôt. Trendy môžu mat rastúci, klesajúci, nemenný 
charakter. V trendoch dát sa môžu vyskytovať časté vzory, ktoré sa opakujú a môžu znamenať 
chybové hlásenia opakujúce sa v určitých časových intervaloch.   

Použitie asociačných pravidiel na analyzovanie alarmových údajov prináša určenie 
vzorov, ktoré sa opakujú.  
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Robustní stabilita a metoda požadovaného modelu 
Robust Stability and Desired Model Method 
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Abstrakt: Příspěvek je věnován určování oblastí robustní stability v rovině stavitelných 
parametrů konvenčních analogových regulátorů typu PI a PID pro běžné regulované soustavy 
s dopravním zpožděním. Jsou odvozeny poměrně obecné vztahy, které umožňují vykreslení jak 
oblastí stability, tak oblastí se zadanou amplitudovou nebo fázovou bezpečností. Znalost 
těchto oblastí umožňuje ověřit robustnost různých metod seřizování regulátorů pro soustavy 
s neurčitostmi. Pro tři nejběžnější proporcionální soustavy s dopravním zpožděním jsou 
odvozené obecné vztahy a konkretizovány do uživatelsky příznivých tvarů. Použití je ukázáno 
na metodě požadovaného modelu.  
 
Klíčová slova: robustní stabilita, amplitudová a fázová bezpečnost, metoda požadovaného 
modelu, dopravní zpoždění  

 
Abstract: The paper deals with a determination of robust stability regions in a plane of 
conventional analog controller adjustable parameters for common controlled plants with time 
delay. There are derived rather general formulas which allow to render both stability regions 
and regions for specified gain or phase margin. Knowledge of these regions allows to verify a 
robustness of different controller tuning methods for plants with uncertainties. For the most 
common plants with time delay of the first and the second order are given user-friendly 
formulas. Use of a described approach is shown in the example. 

  
Key words: robust stability, gain and phase margin, desired model method, time delay  

  

1 Úvod 
Při regulaci velmi často vzniká problém nepřesné znalosti matematických modelů 

regulovaných soustav. Nepřesnosti mohou být způsobeny změnou vlastností soustav, 
identifikací, linearizací nebo úpravou matematických modelů na vhodné tvary atd. Všechny 
tyto nepřesnosti mohou být zahrnuty do parametrických nebo neparametrických neurčitostí 
[Bhattacharyya, Chapellat, Keel 2003; Matušů 2011; Matušů, Prokop, Prokopová 2012; 
Yeroglu 2015]. 

Neurčitosti mohou způsobit nejenom podstatné snížení kvality regulace, ale i nestabilitu 
regulačního obvodu. 

Proto je velmi důležité zajistit správnou činnost regulačního obvodu i při daných 
neurčitostech, tj. zajistit dostatečnou robustnost regulace. 

Mezi nejdůležitější ukazatele robustnosti patří amplitudová mA a fázová γ bezpečnost. Pro 
běžné regulační obvody se doporučuje [Vítečková, Víteček 2011] 







 −°−°=−=

3
60,5 πγ

6
π302Am . (1) 
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Vzhledem k tomu, že daná amplitudová bezpečnost mA nezaručuje automaticky fázovou 
bezpečnost γ a naopak, musí být tyto ukazatele robustnosti zajištěny nezávisle [Vítečková, 
Víteček 2011].  

V současné době existuje řada publikací, které se zabývají dílčími problémy robustní 
regulace, speciálně robustní stabilitou pro regulační obvody s regulátory typu PI a PID 
[Bhattacharyya, Chapellat, Keel 2003; Darwish 2015; Matušů 2011; Matušů, Prokop, 
Prokopová 2012; Tan, Kaya, Yeroglu, Atherton 2006; Yeroglu 2015]. 

Cílem příspěvku je dát čtenářům obecnější nástroj umožňující určit pro stavitelné 
parametry konvenčních regulátorů typu PI a PID oblasti, které zajistí splnění výše uvedených 
ukazatelů kvality (1) při daných neurčitostech soustavy. 

2 Oblasti robustní stability 
Je uvažován regulační obvod na obr. 1, kde GR(s) je přenos regulátoru, GS(s) ‒ přenos 

soustavy, γje−
Am  ‒ přenos testeru amplitudové mA a fázové γ bezpečnosti (obr. 2), W(s) ‒ 

obraz žádané veličiny w(t), Y(s) ‒ obraz regulované veličiny y(t). 
 

 
Obrázek 1 – Regulační obvod s testerem 

 
Na rozdíl od běžného regulačního obvodu je na obr. 1 před regulátor zařazen tzv. tester 

amplitudové a fázové bezpečnosti, který umožňuje analyzovat, příp. zajistit amplitudovou 
nebo fázovou bezpečnost [Bhattacharyya, Chapellat, Keel 2003]. 

Předpokládá se, že přenos soustavy má tvar 
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kde Td je dopravní zpoždění, s – komplexní proměnná; ms(s2), ml(s2), ns(s2) a nl(s2) – dílčí 
mnohočleny se sudými mocninami komplexní proměnné s (dolní index malé s znamená sudý 
a malé l lichý). 

Přenos konvenčního regulátoru PID se předpokládá v paralelním tvaru 
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kde KP, KI a KD jsou váhy proporcionální, integrační a derivační složky, TI a TD – integrační 
a derivační časové konstanty. 

Na základě obr. 1 a vztahů (2) a (3) pro přenos otevřeného regulačního obvodu platí 
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Am  )(sGR  )(sGS  
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kde fázovou bezpečnost γ je třeba dosazovat v radiánech. 
Nyní lze určit charakteristickou rovnici 

0e))](()([)]()([ )j(22222 =+++++ +− γdsT
IPDlsAls KsKsKssmsmmssnsns . (5) 

Z důvodu pozdějších úprav je vhodné charakteristickou rovnici (5) vynásobit výrazem 
)j(e γ+dsT   

a pak charakteristický kvazimnohočlen bude mít tvar 
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Po dosazení s = jω a použití Eulerova vztahu 

xxx sinjcose j ±=±  (6) 

se dostane Michajlovova funkce 
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kde pro větší přehlednost je použito označení 
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Nyní je zřejmý důvod použití dílčích mnohočlenů (2a) a (2b), které po dosazení s = jω 
jsou mnohočleny reálné proměnné ω s reálnými koeficienty. 

Je vhodné rozdělit Michajlovovu funkci N(jω) na reálnou NP(ω) a imaginární NQ(ω) část, 
tj. 
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Mezi stability odpovídá průchod Michajlovovy funkce počátkem souřadnic [Vítečková, 
Víteček 2011], tj. řešením soustavy rovnic 
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 (12) 

se dostanou hodnoty stavitelných parametrů regulátoru PID, pro které regulační obvod bude 
na mezi stability. 

Tento závěr platí za předpokladu, že v regulačním obvodu není zapojen tester 
amplitudové a fázové bezpečnosti, tj. mA = 1 a γ = 0. Pokud mA > 1 nebo γ > 0, pak stavitelné 
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parametry regulátoru vymezují stabilní oblast pro zadanou amplitudovou mA a fázovou 
bezpečnost γ (viz obr. 2, kde ωř a ω-π je úhlový kmitočet řezu a úhlový kmitočet odpovídající 
fází –π). 

 
Obrázek 2 – Geometrická interpretace amplitudové mA a fázové γ bezpečnosti 

 
Protože k dispozici jsou pouze 2 rovnice a regulátor PID má 3 stavitelné parametry, proto 

vždy dva parametry budou vyjádřeny v závislosti na třetím parametru. Při zobrazení v rovině 
třetí parametr, např. váha derivační složky KD je považována za konstantu. Řešením soustavy 
rovnic (12) se obdrží 
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Ze vztahu (14) za předpokladu, že váha integrační složky KI je konstantní, lze snadno 
získat vztah pro váhu derivační složky 
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Při složitějších přenosech soustavy (2) může v rovině stavitelných parametrů vzniknout 
více uzavřených oblastí, a proto je třeba zjistit vhodnou volbou stavitelných parametrů 
regulátoru, která z těchto oblastí je stabilní [Darwish 2015; Yeroglu 2015]. 

Rozsah úhlových kmitočtů mωω ≤≤0 , pro které je třeba oblasti robustní stability počítat, 
lze pro jednoduché soustavy určit analyticky. Pro složitější soustavy při použití počítače je 
rychlejší určení mω  experimentálně. 

3 Některé konkrétní soustavy 
Na základě obecných vztahů (13) – (15) mohou být získány vztahy pro konkrétní 

soustavy. Dále budou uvažovány pouze vztahy (13) a (14) pro 3 nejběžnější proporcionální 
soustavy s dopravním zpožděním. 

a) Proporcionální soustava se setrvačností 1. řádu a dopravním zpožděním s přenosem 
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kde k1 je koeficient přenosu, T1 – časová konstanta. 
V souladu s (2) lze pro soustavu (16) psát: 11 ,1,0, Tnnmkm lsls ==== . Po dosazení do 

(13), (14) a úpravě se dostane 

1

1 )cos()sin(
km

TTTK
A

dd
P

γωγωω +−+
= , (17a) 

D
A

dd
I K

km
TTTK 2

1

2
1 )cos()sin( ωγωωγωω

+
+++

= . (17b) 

b) Nekmitavá proporcionální soustava se setrvačností 2. řádu a dopravním zpožděním s 
přenosem 
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kde T2 je časová konstanta. 
Podobně v souladu s (2) lze pro soustavu (18) psát: ,1kms =  ,0=lm  2
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c) Kmitavá proporcionální soustava se setrvačností 2. řádu a dopravním zpožděním s 
přenosem 
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kde ξ0 je koeficient poměrného tlumení, T0 – časová konstanta. 
V souladu s (2) lze psát: ,1kms =  ,0=lm  22
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4 Příklad 
Je dána soustava s přenosem (16) s parametrickými neurčitostmi, kde k1 = [0,5; 1,5], 

T1 = [0,5; 1,5] a Td = [0,5; 1,5]. Nominální přenos soustavy je 

s
S s
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= e
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1)( . (22) 
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Změny všech parametrů soustavy jsou ± 50 %. Časová konstanta a dopravní zpoždění 
jsou v sekundách. 

Je třeba ověřit, zda po seřízení regulátoru PI metodou požadovaného modelu (MPM) 
[Vítečková, Víteček 2011] na relativní překmit 0 ≤ κ ≤ 0,2 (20 %), regulační obvod pro danou 
soustavu s neurčitostmi bude stabilní. 

 
Tabulka 1: Kombinace hodnot parametrů soustavy – příklad 

 mA = 2 γ = 30° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
k1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

T1 [s] 1 1 1 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 
Td [s] 1 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 

 
Na obr. 3 jsou vyznačeny oblasti stability na základě vztahů (17) pro mA = 1, γ = 0 a 

KD = 0 pro kombinace hodnot parametrů v souladu s tab. 1 (oblasti 1, 2,…, 9). Na obr. 3 jsou 
rovněž oblasti odpovídající amplitudové bezpečnosti mA = 2 (γ = 0) a fázové bezpečnosti 
γ = 30° (mA = 1). Hodnoty stavitelných parametrů regulátoru PI pro MPM [Vítečková, 
Víteček 2011] a nominální soustavu (22) byly určeny pro relativní překmit κ v rozmezí od 0 
do 0,5 a jsou uvedeny v tab. 2. 

 
Tabulka 2: Hodnoty stavitelných parametrů regulátoru PI – příklad 

κ 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,5 
*
PK  0,368 0,514 0,581 0,641 0,696 0,748 0,801 0,853 0,906 0,957 1,008 

][s 1* −
IK  0,368 0,514 0,581 0,641 0,696 0,748 0,801 0,853 0,906 0,957 1,008 

 
Protože platí (3b) 

I

P
I T

KK =  

a MPM je kompenzační, tj. 1
* TTI = , hodnoty stavitelných parametrů musí ležet na polopřímce 

vycházející z počátku a mající sklon 1/T1. Pro nominální soustavu **
1 1 PI KKT =⇒= , viz 

tab. 2, obr. 3 a 4. 
Na obr. 4 je ukázán detail obr. 3 okolo počátku, ze kterého vyplývá, že pro 0 ≤ κ ≤ 0,1  

regulační obvod je sice stabilní i pro nejméně příznivý případ k1 = 1,5; T1 = 0,5 s a Td = 1,5 s 
(oblast 7), ale odpovídající regulační pochod je prakticky nepoužitelný. Hodnoty stavitelných 
parametrů pro κ = 0,1 jsou příliš blízko meze stability pro oblast 7. Pro κ > 0,1 a nejméně 
příznivý případ k1 = 1,5; T1 = 0,5 s a Td = 1,5 s je regulační obvod nestabilní. 
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Obrázek 3 – Oblasti stability – příklad  

 
Obrázek 4 – Detail obr. 3 v okolí počátku – příklad 

 



 109 

5 Závěr 
V příspěvku odvozené obecné vztahy mohou být přímo využity pro návrh, analýzu nebo 

ověření robustnosti regulace pro soustavy s dopravním zpožděním a konvenční analogové 
regulátory typu PI a PID. Pro tři nejběžnější proporcionální soustavy s dopravním zpožděním 
jsou uvedeny jednoduché a snadno použitelné vztahy umožňující vyznačení stabilních oblastí 
a oblastí se zadanou amplitudovou nebo fázovou bezpečností. Použití je ukázáno na 
proporcionální soustavě se setrvačností prvního řádu a dopravním zpožděním pro seřízení 
metodou požadovaného modelu. V příspěvku popsaný přístup je velmi jednoduchý a efektivní 
a v případě použití počítače velmi rychlý. 
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Návrh a realizace 3D tiskárny s inverzní kinematikou 
Design and Implementation of a 3D Printer with Inverse 

Kinematics 
  

VOJTEK, Tomáš1 

1 Ing.,  17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, VŠB-TUO FS 
 tomas.vojtek@vsb.cz,  www.vsb.cz 
  

Abstrakt: v současné době existuje mnoho různých principů 3D tisku s využitím různých 
tiskových materiálů a tiskových technologií. V tomto příspěvku se budu zabývat zejména 
popisem technologie FDM a jejím praktickým využitím. 
 
  
Klíčová slova: 3D tisk, FDM, Rapid Prototyping 

  

1 Úvod 
Fenomén 3D tisku se v současné době velmi rozšířil a cena dříve zcela nedostupné 

technologie se dnes snížila na úroveň, kdy si ji může dovolit pořídit téměř každý. Je však 
nutné si uvědomit, že se 3D tiskárny od sebe velmi liší a výstup tisku tak může být velmi 
nekvalitní nebo naopak vysoce kvalitní. Tisk vyžaduje velkou míru zkušenosti a není tudíž na 
místě mít příliš nereálné představy o konečném produktu.  

2 Fused Deposition Modeling technologie tisku 
Fused Deposition Modeling (FDM) je technologie, kdy je roztavený materiál nanášen 

tryskou přímo na model, kde tuhne.  
Materiál je uskladněn na cívce, ze které je extruderem odmotáván v potřebném množství. 

Posléze je protlačován skrz trysku s ohřívačem a poté nanášen na podkladovou desku, 
případně na rozpracovaný model. Teplota ohřevu je teoreticky jen o 1°C vyšší, než teplota 
tavení materiálu. Hlavní pohyb se odehrává v osách XY, posuv součásti ve vertikálním směru 
většinou zajišťuje pracovní deska. 

Díky způsobu tvorby součásti je možno již dopředu odhadnout, že mezi používané 
materiály budou patřit především termoplasty, popřípadě různé vosky. Nejčastěji využívaným 
materiálem je ABS. Materiál při nanesení téměř okamžitě tuhne a tloušťka vytvářené vrstvy 
bývá rozmezí 0,1 – 0,3mm. Při správném výběru termoplastu je možno vytvořit součást s 
poměrně dobrými mechanickými vlastnostmi. V případě vosku lze takto vymodelovat i formu 
pro lití na vytavitelný model. Problémem je však horší povrchová kvalita modelu, a tedy 
nutnost následného opracování pro dosažení žádaného výsledku. Mezi nevýhody, mimo 
hrubší strukturu povrhu, patří také nutná tvorba podpor. To je zajištěno podpůrným 
materiálem, který je dle potřeby dávkován druhou tryskou. Tento materiál je volen tak, aby se 
s materiálem samotného modelu nepojil a bylo jej tedy možné po vyjmutí modelu snadno 
odstranit. V dnešní době existují dokonce technologie, kdy je speciální podpůrný materiál 
rozpouštěn ve speciálním vodném roztoku a není tedy nutno nějak mechanicky zasahovat, což 
je výhoda obzvláště v případě špatně přístupných míst.  

Tato metoda není příliš přesná, ale přesto je pro spoustu průmyslových oborů velmi 
zajímavá, protože přesnost je zde nahrazena rychlostí, což je v mnoha případech určující. 
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Právě díky rychlosti tvorby modelu většina 3D-tiskáren pracuje s touto metodou a tyto 
přístroje lze v podstatě potkat i v běžném kancelářském prostředí strojírenské firmy. V 
případě RepRap tiskárny je však celé zařízení daleko jednodušší a pracuje se pouze s jednou 
tryskou. To znamená, že podpory jsou obvykle řešeny pomocí základního materiálu a jejich 
odstranění může být tím pádem obtížnější. Volba použití podpor tedy musí být více 
promyšlená, aby bylo možno je posléze mechanicky odstranit. Pro zařízení tohoto typu také 
platí jiné parametry a není dosahováno takových hodnot pro tloušťku vrstvy a možnost 
zpracování detailů.  

3D tisk za pomocí vytlačování termoplastického materiálu je jednoduše nejpoužívanější, 
a tím pádem nejznámější, 3D tisková technologie. Nejpoužívanějším termínem pro tento 
proces je Fused Deposition Modeling (FDM). Tento název je však registrovanou obchodní 
značkou společnosti Stratasys, která technologii vyvinula. Proces probíhá tavením plastového 
materiálu, který je veden skrze vyhřívanou tavící hlavu. Tavený plast se nanáší po vrstvách na 
pracovní desku v závislosti na 3D modelu, který jsme tiskárně poskytli. Každá vrstva po jejím 
nanesení ztuhne a spojí se s předchozí vrstvou. 

Materiály používané pro 3D tisk:  
ABS (akrylonitril-butadien-styren) – velmi odolný termoplast, často využívaný pro 

vstřikolisy. Lze z něj vytvořit i funkční prototypy a další výhodou je možnost různých 
barevných provedení.  

PC thermoplastic (polykarbonát) – opět velmi odolný materiál, tentokrát i s dobrou 
tepelnou odolností.  

PC-ABS využívá výhod obou předchozích materiálů. Vosky a elastomery– různé 
eleastomery jsou používány pro případ požadavků na pružnou součást. Díky možnosti stavby 
modelů z vosků je i tato metoda vhodná pro slévárenství, protože je zde, jak už bylo řečeno, 
možnost tvorby voskového modelu pro lití na vytavitelný model. Ten však musí být nejprve 
opracován, kvůli horší dosahované kvalitě povrchu.  

PLA (polymléčná kyselina) – tento „plast“ je polyester na bázi kukuřičného škrobu, který 
je vázán na kyselinu mléčnou a vznikají tak makromolekuly polyesteru PLA. Materiál je díky 
svému složení biologicky odbouratelný a za určitých podmínek dochází k jeho rozkladu na 
původní suroviny. V profesionálních zařízeních se nepoužívá, ale v případě provozu RepRap 
tiskárny v kancelářském nebo domácím prostředí je vhodnou alternativou. 

3 Rapid prototyping 
Rapid prototyping je soubor technologií výroby prototypů pomocí 3D tisku. Tyto 

prototypy (podle technologie) jsou většinou nevhodné k většímu zatížení a slouží většinou 
pouze k představě o vzhledu (designové návrhy) a zástavbě do stroje či k menšímu zatížení. 
Virtuální 3D model součásti je „rozřezán“ na tenké vrstvy, které se různými technologiemi 
vytváří z různých materiálů a vrství se na sebe. Vznikne tak finální prototyp. 

Technologie Rapid prototypingu má za cíl vytvořit reálný model z počítačových dat v co 
nejkratším čase a v co nejvyšší kvalitě. Použitím RP dojde ke zrychlení celého procesu vývoje 
výrobku a tedy i ke snížení nákladů a zlepšení kvality. Umožňuje již během vývoje ověřit 
funkci vyvíjeného výrobku, design a ergonomii; ale také slouží k výrobě finálních výrobků 
tam, kde se jedná o menší počet kusů nebo o výrobu součástek klasickými technologiemi 
nevyrobitelných (součásti se zavřenými dutinami). 

Technologie RP je relativně mladá, začátky má v 80. letech minulého století, kdy v roce 
1986 byla veřejnosti představena první z metod RP, Stereografie. Původně šlo o pouhé 
vrstvení křehkých pryskyřičných materiálů, které sloužily spíše pro lepší vizualizaci a 
rychlení schvalování modelů. Prvním cílem tedy bylo nahradit tyto materiály pevnějšími, což 
došlo až k možnosti vytvářet modely z kovové a plastových materiálů takové kvality, že je 
bylo možno použít přímo jako funkční součásti nebo alespoň k funkčním testům. 
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4 Výhody 3D tisku 
Možnost přizpůsobení výrobků - Pokud se budeme bavit o 3D tisku, tak možnost 

přizpůsobení je zde již pravidlem. Za pomoci požadovaného materiálu, 3D tiskárny a 
potřebného výkresu můžete vyrobit v podstatě jakýkoliv objekt chcete, dle vaší představivosti 
či specifikací. 

Rychlá výroba prototypů - 3D tisk umožňuje rychlou produkci prototypů nebo reálných 
objektů v menším měřítku. Tato výhoda pomáhá vývojářům předcházet možným problémům, 
které by mohly mít dopad na kvalitu či funkci. 

Nízké náklady na výrobu - I přes to, že počáteční cena pořízení a sestavení 3D tiskárny 
může být vysoká, celkové úspory ve formě mzdových nákladů, ušetřeného času a stejných 
podmínek jak pro sériovou, tak masovou výrobu, dokazují, že výrobní cena je relativně nízká. 

Žádné skladové prostory - Vzhledem k tomu, že 3D tiskárny mohou tisknout výrobky 
až v případě potřeby a cena je srovnatelná s velkovýrobou, není zde pak potřeba utrácet 
peníze za skladové prostory. 

Větší počet pracovních příležitostí - Celkové šíření se technologie 3D tisku může zvýšit 
poptávku po designérech, konstruktérech či technicích k obsluze 3D tiskáren či přípravě 
výkresů pro výrobky. 

Rychlejší dostupnost orgánů - Dlouhému a často traumatickému čekání na vhodného 
dárce orgánu by mohl být již brzy konec díky výhodám ”biotisku” a orgánům vytištěných 
pomocí 3D tiskárny. Výzkum se zabývá vytvořením biotiskárny, která by byla schopna 
vytisknout živé orgány s využitím vlastních buněk a tkáně pacienta. 

5 Nevýhody 3D tisku 

Problémy s duševním vlastnictvím - jednoduchost, kterou přináší 3D tisk k tvorbě 
replik a kopií, vyvolává otázky nad právy k duševnímu vlastnictví. Z důvodu snadné 
dostupnosti výkresů zdarma online na různých serverech je otázkou, zda-li i doposud 
neziskové organizace nebudou chtít mít zisk za pomoci této technologie. 

Nekontrolovaná výroba nebezpečných věcí - ”Liberator”, světově první funkční zbraň 
vyrobená pomocí 3D tisku ukázala, jak jednoduché je vyrobit zbraň, pokud má někdo přístup 
k výkresům a 3D tiskárně. Vlády by mohly vymyslet způsoby a prostředky ke kontrole tohoto 
trendu. 

Omezená velikost - Technologie 3D tisku je aktuálně omezena velikostí jednotlivých 
výrobků. Velmi velké objekty je stále nemožné vytvořit pomocí 3D tisku.  

Omezený počet použitelných materiálů - V současnosti dokáži 3D tiskárny pracovat se 
zhruba 100 materiálů. To je vcelku zanedbatelné číslo ve srovnání s materiály použitelnými v 
tradičním výrobním průmyslu. Je zapotřebí dalších výzkumů, které by nám ukázaly metody, 
které by umožnily 3D výtiskům být více odolné a robustní. 

Pořizovací cena tiskáren - Počáteční pořizovací cena 3D tiskáren stále není na takové 
úrovni, aby si je mohla dovolit průměrná domácnost. Stejně tak pro různé druhy objektů je 
vhodné volit různé druhy 3D tiskáren. Navíc tiskárny, které umožňují vícebarevný tisk jsou 
dražší než ty, které využívají pouze jednu barvu. 

6 3D tiskárna s inverzní kinematikou 

3D tiskárna s inverzní kinematikou neboli “inverzní delta” je variací na klasické 3D 
tiskárny, kdy pohyby po souřadnicích x, y, z jsou převedeny na pohyby jiné, v tomto případě 
jen vertikální pohyb po 3 stejně orientovaných osách X, Y, Z. 

Delta 3D tiskárny využívají technologii třech ramen, které ovládají extruder nacházející 
se uprostřed. Ramena pracují v rozsahu 120 a jsou spolu spojena právě v  místě extruderu. 
Proto mají delta tiskárny velký tiskový prostor a mohou pracovat rychleji. Poměrně složitá 
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geometrie dělá tuto 3D tiskárnu těžší na sestavení a kalibraci. K výpočtu pohybu jednotlivých 
ramen  potřebují speciální software. 

Proces 3D tisku: 
1. 3D data (formát .stl) jsou zpracována v příslušném softwaru pracovní stanice,  
2. tiskové trysky se pohybují nad modelovací deskou,  
3. termoplast navinutý na cívce je natavován v tiskové hlavě,  
4. modelovací platforma se pohybuje v ose Z,  
5. model je sestaven ze dvou odlišných materiálů: modelového a podpůrného. Podpůrný je po 

dokončení stavby odstraněn. 
3D tiskárna používající technologii FDM, vytváří vrstvu za vrstvou zahřátím 

termoplastického materiálu. FDM používá dva materiály ke spuštění tiskové úlohy: 
modelovací materiál, který představuje hotový kus, a podpůrný materiál, který se chová jako 
lešení. Jakmile je model dokončen, podpůrný materiál se odstraní a výrobek je připraven k 
dalšímu použití. 

FDM je čistý, jednoduchý na použití, pro kancelář příjemný, 3D tiskový proces. 
Termoplastické díly jsou odolné na působení tepla, chemikálií, vlhkých nebo suchých 
prostředí a na mechanické namáhání. 

7 Budoucnost 3D tisku  
3D tisk se v poslední době zaměřuje na několik pokročilých oblastí:  
Tisk elektrických obvodů: Je zkoumaná technologie jak kvalitněji, přesněji a hlavně 

kompaktněji tisknout plošné spoje a jinou elektroniku pomocí RepRapu, ale i komerčních 
strojů. 

Tisk domů: Speciální konstrukce 3D tiskáren, které jsou větší než plánovaný dům. 
Nanáší speciální rychletuhnoucí beton a vytváří z něj stěny domu. Tato technologie je 
plánována pro stavbu ubytování na vesmírných expedicích mimo Zemi.  
Tisk jídla: V současné době existují stroje pro tisk jídla z čokolády, tisk těstovin a podobně. 
Je v plánu zkoumat pokročilejší způsoby tisku jídla, a to až do fáze skládání jídla z 
jednotlivých složek (bílkoviny apod.), které budou umístěny ve stavu prášku v zásobníku a 
pomocí tekutiny umisťovány na talíř.  

Tisk orgánů: Nejsmělejší vize počítají s tištěním funkčních orgánů pro transplantace. 
Technologie je to zajisté zajímavá a prospěšná, ale jen časem uvidíme, zda se podaří orgány 
přesně replikovat a zda je těla příjemců bez problému přijmou. 

8 Závěr 
Volba inverzní delta tiskárny přináší mnoho zajímavých poznatků jak mechanické části 

strojů s inverzní kinematikou, tak z technologie 3D tisku samotného. Technologie 3D tisku je 
velice zajímavá a nachází uplatnění napříč všemi spektry. Do bodoucna se nabízí mnoho 
dalších využití, mezi ty nejzajímavější dle mého názoru patří tisk orgánů a taktéž tisk 
obytných domů, kdy doba dokončení hrubé stavby se bude velice pravděpodobně prudce 
snižovat. 

9 Použitá literatura 
HŘAVA, JAN. 3D tisk a jeho využití v technickém 
vzdělávání. [online]. 9. 6. 2015 Dostupné z: http://www.petrpexa.cz/diplomky/hrava.pdf 
 
POLYJET  MATRIX  TECHNOLOGY.  Medical  Modeling  [online].  2015 Dostupné  z: 
http://www.medicalmodeling.com/solutions-for-engineers/additive-manufacturing-
production/polyjet 
 

http://www.petrpexa.cz/diplomky/hrava.pdf
http://www.medicalmodeling.com/solutions-for-engineers/additive-manufacturing-production/polyjet
http://www.medicalmodeling.com/solutions-for-engineers/additive-manufacturing-production/polyjet


114 
 

SCIENCEWORLD.CZ. Mýty a fakta o 3D tisku: Jak je to s tiskem jídla, orgánů a zbraní. 
[online]. 2013 Dostupné z: http://www.scienceworld.cz/aktuality/myty-a-fakta-o-3d-tisku-jak-
je-to-s-tiskem-jidla-organu-a-zbrani 
 
MINAŘÍK, MIROSLAV. REPRAP, 3D FDM TISKÁRNA. [online]. 21. 12. 2012 Dostupné 
z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=66623 

http://www.scienceworld.cz/aktuality/myty-a-fakta-o-3d-tisku-jak-je-to-s-tiskem-jidla-organu-a-zbrani
http://www.scienceworld.cz/aktuality/myty-a-fakta-o-3d-tisku-jak-je-to-s-tiskem-jidla-organu-a-zbrani


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kolektiv autorů 

Editor: Ing. Pavel Smutný, PhD. 

Katedra, institut: Katedra automatizační techniky a řízení 352 

Název: XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control” 

Místo, rok, vydání: Ostrava, 2017, 1. vydání 

Počet stran: 114 

Vydala: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Tisk: Katedra ATŘ-352, VŠB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Náklad: 200 ks 

Neprodejné 

 

Text neprošel jazykovou úpravou, za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. 

Tato publikace ani její části nesmí být reprodukovány a přepisovány bez písemného svolení 
vydavatele a autorů příspěvků. 

 

ISBN 978-80-248-4040-6 


	Aaa_ASR17SbornikZacatek
	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
	FAKULTA STROJNÍ
	KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ
	XLII. Seminar ASR '2017 “Instruments and Control”
	Ostrava, April 28, 2017
	Programme Committee

	Babiuch
	Aplikace na platformě Windows 10 Mobile pro získávání dat z Arduino sensorů Windows 10 Mobile Application for Data Acquisition from Arduino Sensors
	1 Použité platformy, nástroje, hw prostředky a protokoly
	2 Windows Universal Apps
	3 Podporované moduly
	3.1 Knihovna Windows Remote Arduino
	3.2 Vrstva a protokol Firmata
	3.3 Nasazení aplikace

	4 Ukázka aplikace
	}
	5 Závěr
	6 Použitá literatura

	Czebe
	Nasazení jednočipových počítačů pro mnohorozměrové řízení Usage of single-chip computers for control MIMO systems
	1 Úvod
	2 MIMO systémy
	3 Aktuální stav
	4 Návrh systému s podporou MIMO regulace na bázi PIC MCU
	5 Návrh plošných spojů a rozhraní řídicího systému
	5.1 MCU a rozšiřující deska
	5.2 Rozhraní řídicího systému

	6 Vytvoření funkcí s podporu MIMO řízení
	6.2 PWM modul
	6.2 HTCL modul
	6.2 A/D modul

	7 Ověření návrh systému
	7.2 Dohledová aplikace (Control Web)
	7.3 Simulační model
	7.4 Řídicí algoritmus
	Závěr
	Použitá literatura


	Efimov
	Fuzzy logic in medicine
	1. Introduction

	Fojtik
	Skenování nákladních automobilů a tvorba 3D modelů pro analýzu nákladu dřevěných klád Truck Scan and Creation of 3D Models for Analyzing the Load of Wooden Logs
	1 Úvod
	2 Problematika 2D laserového skenování objektů
	3 Ovladač soustavy skenerů SICK LMS 400
	4 Nasazení řešení pro skenování kamiónů
	5 Závěr
	9 Použitá literatura

	Fridrichovsky
	Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission
	1 Problems to be solved from the viewpoint of railway vehicles
	2. Methodology of fictive dynamic decomposition in mechatronic systems
	3. Modelling of wheelset operating conditions
	3.1 Model of the drive chain
	3.2 Adhesion model
	3.3 Calculation of drive resistance
	3.4 Model of the traction motor

	4 Results
	5 Conclusion
	6 Acknowledgement
	7 References

	Gebauer
	Pohonná jednotka bezpilotního letounu s vektorováním tahu UAV propulsion unit with thrust vectoring
	1 Úvod
	2 Vrtule s pevným úhlem náběhu
	3 Vrtule s proměnlivým úhlem náběhu
	Změna pracovního bodu
	Změna způsobu regulace stability letu.

	4 Výsledky experimentu
	5 Závěr
	9 Použitá literatura

	Hyl
	Aplikace prediktivních metod řízení v elektrárně na biomasu
	1 Úvod
	2 Vybraný technologický proces
	2.1 Elektrárna na biomasu
	2.2 Řízení teploty přehřáté páry

	3 Identifikace řízeného procesu a návrh interního modelu
	4 Napojení MPC regulátoru v řídicím systému
	5 Srovnání původní kaskádové regulace s prediktivním řízením
	5.1 Přepnutí z kaskádové regulace na prediktivní řízení
	5.2 Přepnutí z prediktivního řízení na kaskádovou regulaci

	6 Závěr
	7 Použitá literatura

	KobesFarana
	Modelování chování inteligentního domu Modelling of intelligent home behaviour
	1 Současné systémy řízení inteligentních budov
	2 Použitý projekt inteligentního bytu
	3 Sběr dat z inteligentního bytu
	4 Model chování inteligentního bytu
	5 Závěr
	6 Použitá literatura

	Pawlenka
	Využití platformy CompactRIO pro aktivní tlumení vibrací Use of CompactRIO Platform for Active Vibration Control
	1 Úvod
	2 Popis zkušebního stavu
	3 Stávající řízení a ovládání zařízení
	4 Nasazení CompactRIO a LabVIEW
	5 Závěr
	6 Použitá literatura

	Sladka
	Návrh a seřízení diskrétního 2DOF regulátoru s aplikací na pneumatickém pohonu Design of discrete two degree of freedom controller with application on pneumatic actuator
	1 Úvod
	2 Identifikace pneumatického pohonu
	3 Číslicové 2DOF regulátory
	4 Návrh a seřízení 2DOF regulátoru
	4.1   Metoda násobného dominantního pólu
	4.2   Výpočet stavových proměnných regulátoru

	5 Simulace regulované soustavy s diskrétním 2DOF regulátorem
	6 Aplikace diskrétního 2DOF regulátoru na pneumatický pohon
	7 Závěr
	8 Použitá literatura

	Šofer
	Simulace povrchové ultrazvukové vlny v programu COMSOL
	1 Úvod
	2 Odraz ultrazvukové vlny
	3  Simulace povrchové vlny
	4  Výsledky simulace, závěr
	5 Použitá literatura

	Urban
	Využitie asociačných pravidiel pri analýze alarmových trendov The Use of Association Rules in the Analysis of the Trends of Alarms
	1 Úvod
	2 Zobrazenie výkonnosti riadiacich systémov
	3 Asociačné pravidlá
	4 Aplikovanie asociačných pravidiel v alarmových trendoch
	8 Záver
	9 Acknowledgement
	10 Použitá literatúra

	ViteckovaVitecek
	Robustní stabilita a metoda požadovaného modelu Robust Stability and Desired Model Method
	1 Úvod
	2 Oblasti robustní stability
	3 Některé konkrétní soustavy
	4 Příklad
	5 Závěr
	6 Použitá literatura

	Vojtek
	Návrh a realizace 3D tiskárny s inverzní kinematikou Design and Implementation of a 3D Printer with Inverse Kinematics
	1 Úvod
	2 Fused Deposition Modeling technologie tisku
	3 Rapid prototyping
	4 Výhody 3D tisku
	5 Nevýhody 3D tisku
	6 3D tiskárna s inverzní kinematikou
	7 Budoucnost 3D tisku
	8 Závěr
	9 Použitá literatura

	Zzz_ASR17SbornikKonec

