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Příloha A – návod pro cvičení    

   

  

1. SESTAVENÍ MODELU V PROSTŘEDÍ MATLAB SIMULINK 

Sestavte model real-time řízení v prostředí Matlab Simulink.  

 

 

1.1. Zapojení motoru 

Začněte rozběhem motoru. Jeho otáčky se řídí pomocí signálu PWM. Pomocí bloku 

„Rate Transition“ konvergujte signál tak, aby vyhovoval rozdílnému vzorkování. 

Výstupnímu signálu z toho bloku předepište frekvenci a pomocí bloku RT Out jej pošlete 

na motor. V bloku RT Out je třeba nastavit výstup podle následující tabulky (výstup na 

motor je připojen na pin 31 konektoru X2):  

 

AD0 1 20 DA0  IRC0A+ 1 20 IRC3A+ 

AD1 2 21 DA1  IRC0A- 2 21 IRC3A- 

AD2 3 22 DA2  IRC0B+ 3 22 IRC3B+ 

AD3 4 23 DA3  IRC0B- 4 23 IRC3B- 

AD4 5 24 DA4  IRC0I+ 5 24 IRC3I+ 

AD5 6 25 DA5  IRC0I- 6 25 IRC3I- 

AD6 7 26 -12 V  IRC1A+ 7 26 TRIG 

AD7 8 27 +12 V  IRC1A- 8 27  

AGND 9 28 +5 V  IRC1B+ 9 28 +5 V 

DA6 10 29 GND  IRC1B- 10 29 GND 

DA7 11 30 DOUT0  IRC1I+ 11 30 T0IN 

DIN0 12 31 DOUT1  IRC1I- 12 31 T0OUT 

DIN1 13 32 DOUT2  IRC2A+ 13 32 T1IN 

DIN2 14 33 DOUT3  IRC2A- 14 33 T1OUT 

DIN3 15 34 DOUT4  IRC2B+ 15 34 T2IN 
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DIN4 16 35 DOUT5  IRC2B- 16 35 T2OUT 

DIN5 17 36 DOUT6  IRC2I+ 17 36 T3IN 

DIN6 18 37 DOUT7  IRC2I- 18 37 T3OUT 

DIN7 19    GND 19   

 

Tab.A.1: Rozložení pinů a signálů u konektoru X1           Tab.A.2: Rozložení pinů a signálů u konektoru X2 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

• AD0-AD7    analogové vstupy 

• DA0-DA7    analogové výstupy 

• DIN0-DIN7   digitální vstupy 

• DOUT0-DOUT7   digitální výstupy 

• IRC0-IRC3    kvadraturní A, B a indexové I vstupy pro 

inkrementální snímače polohy 

• T0IN-T3IN   vstupy čítačů 

• T0OUT-T3OUT   výstupy čítačů 

• TRIG    externí signál TRIGGER pro  

A/D převodník  

• +12 V    výstupní napájení +12 V 

• -12 V    výstupní napájení -12 V 

• +5 V    výstupní napájení +5 V 

• AGND    analogová zem 

• GND    digitální zem 

 

Z konstrukčních důvodů je komunikační jednotka modelu vyrobena tak, že při 

nulové střídě (logická 0) na vstupu bloku „Rate Transition“ se motor točí na plné otáčky, 

proto je třeba vstupující signál do tohoto bloku upravit pomocí matematické funkce tak, 

aby se při logické 0 na vstupu do funkce motor netočil a při logické 1 na vstupu měl motor 

maximální otáčky. 
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1.2. Zapojení senzoru vzdálenosti 

Analogový signál senzoru vzdálenosti je připojen pomocí pinu 1 na konektor X1. 

Načtěte signál z čidla pomocí bloku RT In a vyfiltrujte ho. Dále proměřte, jak se mění 

výstupní napětí čidla v závislosti na výšce míčku, a navrhněte funkci pro přepočet napětí 

na výšku míčku v dm.  

 

1.3. Zapojení displaye 

Vstupní napětí z čidla přepočítejte pomocí navržené funkce na výšku a výslednou 

hodnotu zobrazte na display. Ten je připojen na pin 20 konektoru X1.  

Jako display byl zvolen panelový voltmetr. Ten je zapojen tak, že 1 V poslaný na 

display reprezentuje 1 dm = 100 mm výšky míčku.  

 

1.4. Zapojení regulátoru 

Výstupní hodnotu napětí z čidla přepočtenou na výšku převeďte na mm a odečtěte 

od požadované zadané výšky míčku v mm. Na výsledný signál připojte blok PID 

regulátoru. K jeho výstupu přičtěte konstantu reprezentující počáteční hodnotu regulace a 

výsledný signál pošlete na funkci zapojenou před blokem „Rate Transition“.  

 

2. NÁVRH REGULACE 

 

2.1. Ziegler-Nicholsova metoda 

 

Ziegler-Nicholsova metoda (nebo také metoda kritického zesílení) byla 

experimentálně určena pány John G. Zieglerem a Nathaniel B. Nicholsem a jedná se o 

jednu z mnoha metod pro určení parametrů P, PI či PID regulátoru.  

Při navrhování parametrů regulátoru podle této metody je jako první nutné 

dosáhnout tzv. netlumeného kmitání systému, ale jen pomocí proporcionální složky, kterou 

označíme Kc. Integrační a derivační složky jsou nulové. Poté je nutné zjistit periodu 

jednoho kmitu Tc. Při těchto známých hodnotách lze jednotlivé složky regulátoru lehce 

vypočítat z následující tabulky: 
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typ regulátoru Kp Ki Kd 

P 0,5 * Kc - - 

PI 0,45 * Kc (1,2 * Kp) / Tc - 

PID 0,6 * Kc (2 * Kp) / Tc (Kp * Tc) / 8 

 

Tab.A.3: Výpočet parametrů regulátorů podle Ziegler-Nicholsovy metody 

 

kde: 

• Kp je proporcionální složka regulátoru 

• Ki je integrační složka regulátoru 

• Kd je derivační složka regulátoru 

 

2.2. Návrh regulace 

 

Nejprve nastavte nulovou počáteční hodnotu (střídu) regulace. Pomocí Ziegler-

Nicholsovy metody navrhněte regulátor P, PI a PID a vyhodnoťte, který regulátor je pro 

daný systém nejlepší (kritéria hodnocení můžou být například rychlost, s jakou dosáhne 

míček požadované hodnoty, nebo odchylka míčku od požadované hodnoty).   

Dále navrhněte PID regulátor pomocí metody „pokus-omyl“. Zkuste několikrát 

navrhnou jednotlivé členy regulátoru svým odborným úsudkem a výsledek porovnejte 

s regulátorem navrženým pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. 

U navržených regulátorů proveďte měření odezvy na skokovou změnu požadované 

výšky. Výsledky zobrazte do grafů a výsledky porovnejte (rychlost dosažení požadované 

hodnoty, rozkmit kolem požadované hodnoty).  

 

2.3. Nastavení počáteční hodnoty regulace 

 

Jako PID regulátor nastavte nejpřesnější regulátor z předcházející úlohy. Nastavte 

libovolnou počáteční střídu regulace a poté proměřte přesnost regulování kolem tří 

zadaných výšek míčku (výšky volte tak, aby mezi nimi byl minimálně 20 cm rozdíl). 

Přesností regulování se opět myslí odchylka od požadované hodnoty. 

Toto měření proveďte pro několik hodnot počáteční střídy a výsledky zhodnoťte.  
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Příloha B – datasheet senzor UNAM 18U6903/S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.B.1:Datasheet senzor UNAM 18U6903/S14 
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Obr.B.2:Datasheet senzor UNAM 18U6903/S14 
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Příloha C – soupis součástek použitých k osazení DPS    

    komunikační jednotky  

 

 

 

 

Tab.C.1:Soupis součástek DPS 

 

součástka počet kusů  

kondenzátor radiální elektrolytický 100 µF/25 V 4 

kondenzátor radiální elektrolytický 100 µF/35 V 1 

kondenzátor keramický 100 nF/63 V 3 

tranzistor IRFZ 44 1 

optočlen PC817C 1 

stabilizátor 7809 1 

konektor CANON 9Z/90 1 

svorkovnice ARK500/2 2 

svorkovnice ARK500/3 2 

pojistka T6,3A 1 

držák pojistky SHH1 2 

dioda SB 360 2 

DC-DC měnič CDDDW1-0512D 1 

DC-DC měnič CDDDW1-0524S 1 

rezistor 560 Ω 1 

rezistor 220 Ω 1 


