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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro 

identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným 

zpracováním dat v Matlabu. Po identifikaci elektrických a mechanických 

parametrů jsou navrženy regulátory proudu a otáček, které jsou následně 

implementovány do prostředí LabVIEW, jako ověření správnosti identifikace. 

 
 

Klíčová slova 

Identifikace, metoda nejmenších čtverců, identifikace z přechodové 

charakteristiky, regulátor, stejnosměrný motor, LabVIEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with identification of parameters of the DC motor. An 

identification program in LabVIEW with data processing in Matlab has been 

created. After the identification of electrical and mechanical parameters of the 

motor there are current regulators and velocity regulators designed and 

implemented in the LabVIEW enviroment as a verification of the correctness of the 

identification. 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce vytvořit funkční program v prostředí LabVIEW, který 

bude využit k identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Na identifikovaný 

model soustavy pak budou navrhnuty regulátory proudu a otáček a na reálném 

motoru bude ověřena správnost identifikace. 

     V práci jsou použity metody identifikce nejmenších čtverců a identifikace 

z přechodové charakteristiky. Obě metody jsou běžně používané v praxi. Metoda 

nejmenších čtverců je ze své podstaty vhodnější pro identifikace systémů vyššího 

řádu, avšak v této práci ji budeme využívat pouze pro identifikaci soustavy prvního 

řádu.  

    Metoda odečtu z přechdové charakteristiky má výhodu v jednoduchosti, avšak 

její použití je více omezeno maximálním řádem aproximované soustavy. 

    Identifikovaný stejnosměrný motor je s počítačem propojen skrze přípravek 

CompactRIO firmy Nationa Instruments. Motor se tedy ovládá skrze program ve 

vývojovém prostředí LabVIEW a data samotná jsou zpracována za pomocí 

vytvořených funkcí v programu Matlab.  
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2 TEORETICKÁ	ČÁST	

2.1 Program	LabVIEW	
Program LabVIEW je grafické vývojové prostředí od firmy National Instruments. 

Programování probíhá za pomocí bloků, které reprezentují určité operace, a které 

se v blokovém diagramu zapojují do sebe. Čelní panel představuje rozhraní pro 

uživatele programu, který může ovládat za pomocí grafických prvků a řídit tak 

chod celého programu.  

Výhodou LabVIEW je jednoduché ovládání, které napomáhá rychlému 

pochopení principů programování s ním. Nevýhodou je fakt, že u rozsáhlejšího 

programu se blokový diagram může snadno stát poměrně nepřehledným a tím i 

špatně čitelným. 

 

2.2 Compact	RIO	
CompactRIO je rekonfigurovatelná architektura od společnosti National 

Instruments pro sběr dat. Robustní architektura zahrnuje I/O moduly, 

rekonfigurovatelné FPGA šasi a kontroler. CompactRIO se programuje za pomocí 

Labview po sběrnici Ethernet 10/100 Mb/s. [1] 

 
Obr.	2.1:	Identifikovaný	motor	a	přípravek	CompactRIO	
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V práci byla použita měřící karta NI9505 od firmy National Instruments. Tato 

karta v sobě obsahuje plný H můstek pro ovládání motoru, kvadraturní 

inkrementální senzor otáček a senzor proudu.  

H můstek se využívá pro ovládání stejnosměrných motorů, protože umožňuje 

jednoduše změnit polarizaci napětí na motoru současným sepnutím spínačů S1 a 

S4 nebo S2 a S3, případně jej naráz zabrzdit sepnutím spínačů S1 a S3 nebo S2 a S4. 

 
Obr. 2.2: Princip H můstku, zdroj [13] 

Inkrementální senzor má na hřídeli značky, které při průchodu světločivným 

prvkem (fotodiodou) generují v kartě pulz (střídání high a low napětí). 

Kvadraturní enkodér má dvě sady těchto značek, označované jako “channel A“ a 

“channel B“. Tyto dva kanály jsou oproti sobě posunuty na hřídeli o polovinu délky 

jednoho pulzu. Následkem tohoto posunutí pak pulzy jednoho kanálu přicházejí o 

něco dříve než pulzy kanálu druhého. Podle toho, které pulzy přichází dříve, lze 

pak jednoduše určit směr otáčení motoru. Enkodér dále obsahuje ještě jednu 

značku, která produkuje signál označovaný jako “index Z“. Tento index se generuje 

jednou za otáčku o 360° a určuje absolutní natočení hřídele.  

 
Obr. 2.3: Princip kvadraturního enkodéru, zdroj [12] 
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Maximální povolený proud kartou je 5A při 40°C nebo 1A při 70°C a 30V. 

Senzor proudu lze krátkodobě přetížit až na 12,7A po dobu kratší než 2s. 

Minimální doba mezi přetíženími je 3,4s. 

2.3 FPGA 
FPGA je zkratka pro termín “Field Programmable Gate Array“, tedy 

programovatelné hradlové pole. Hradlové pole se při programování fyzicky 

přepíná, což vede k velmi vysoké rychlosti vykonávání programu, kdy vnitřní 

procesor může pracovat až na frekvenci 400 MHz. V práci se používá frekvence 

procesoru 40 MHz pro generování PWM.  

Při praktickém použití funguje FPGA v podstatě jako stavový automat. Nejprve 

je však třeba přepočítat nahrávaný program pro vložení do hradlového pole. Toto 

přepočítávání je značně náročné na výpočetní výkon a jeho délka závisí na 

složitosti nahrávaného programu. Jedna kompilace finální verze programu této 

práce trvalo počítači s SSD diskem a 8GB RAM asi 40 minut. Samotné přepnutí 

hradlového pole dle vypočítaných parametrů je pak téměř okamžité.  

Tato dlouhá doba potřebná k nahrátí programu do hradlového pole je největší 

nevýhodou práce s FPGA, neboť prakticky zabraňuje pružnému odstraňování chyb 

při debugování programu. Je třeba si dobře rozmyslet jakékoliv změny, které 

uživatel provádí, neboť jakákoliv opomenutá chyba v programu způsobí nutnost 

nové kompilace. 

 

2.4 Diskretizace 
Motor použitý v práci je spojitý systém. Měření proudu, napětí a otáček však 

probíhá diskretizovaně v počítači. Metoda nejmenších čtverců nám pak také dá 

diskrétní model motoru z naměřených diskrétních hodnot. Z tohoto důvodu je 

třeba převádět model z diskrétního tvaru do spojitého.  

Abychom regulátor zdiskretizovali, je třeba regulátor nejprve převést do tvaru, 

ze kterého jej lze snadno převést do diskrétního:   

 

F��p� = K��1 + T�p + 1T�p� (2.1) 

 

Vychází se ze základního přenosu regulátoru. 

 

F��p� = k� T�p + 1p  (2.2) 
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Jednotlivé konstanty se upraví podle vztahů: 

 

T� = 1k� (2.3) 

r� = T�T�  (2.4) 

r� = 1T� (2.5) 

 

 

 

 

Na tvar: 

 

F��p� = r� + r�p (2.6) 

 

 

 

A dále pak podle rovnic: 

 

T� = r�r�  (2.7) 

K� = r� (2.8) 

 

 

 

na požadovaný tvar 

 

F��p� = K� �1 + T�p + 1T�p� (2.9) 

kde derivační složka TD je nulová a z tohoto důvodu se neuvažuje. [3] Pro rychlejší 

převod jednotlivých konstant lze využít funkci “prevod“ v Matlabu, kde jsou tyto 

rovnice počítány automaticky. Funkce byla vytvořena pro rychlejší zpracování 

naměřených dat. Vstupními argumenty funkce jsou kr a Tr z prvního tvaru 

regulátoru a výstupem je KR a TI z tvaru požadovaného. Takto přepočítaný spojitý 

regulátor pak zadáváme do přímo do programu. 

Vnitřní řešení programu je pro jednodušší ovládání uživatelem uzpůsobeno tak, 

že diskretizační rovnice regulátoru se v něm počítají automaticky. Výsledné 

hodnoty které jdou do skutečného regulátoru v programu jsou pak tyto: 
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T�� � 256K� T�T�  (2.10) 

T�� � 256K� T�T�  
(2.11) 

 

Kde TIV je váha integrační složky a TDV je výsledná derivační časová konstanta, TS je 

vzorkovací perioda. KR se nemění. Hodnota 256 je škálování regulátoru.  

 

 
Obr. 2.4: Převod jednotlivých konstant regulátorů v prostředí LabVIEW 

 

2.5  PRBS 
Pseudo náhodná binární posloupnost (Pseudo Random Binary Sequence) je 

posloupnost podobná bílému šumu, lze však vždy určit její hodnotu v následujícím 

kroku. Posloupnost je binární, může proto nabývat pouze dvou hodnot. Signál 

PRBS se používá jako vstupní signál při identifikaci. Střídá dvě zadané hodnoty 

napětí nebo proudu a posílá je jako žádanou hodnotu na vstup systému. Pro 

identifikaci systému je nutné, aby délka nejdelšího impulzu byla delší, než doba 

náběhu systému.  

V práci je PRBS realizována za pomocí deseti zpožďovačů. V PRBS se postupně 

vystřídají všechny stavy s výjimkou samých nul. [6] 
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2.6 Stejnosměrný	motor	

Stejnosměrné motory jsou prakticky nejstarší používané motory. Přestože nejsou 

konstrukčně nejjednodušší (nejjednodušší na konstrukci je asynchronní motor 

s kotvou nakrátko), mají obrovskou výhodu oproti ostatním motorům vyplývající z 

dobré regulace. Takový stejnosměrný motor tvoří ideální regulační systém, 

protože pouhou změnou velikosti napětí přiváděného na kotvu můžeme plynule 

řídit otáčky motoru, změnou polarity můžeme měnit směr otáček motoru. Tyto 

motory nacházejí svoje využití především tam, kde je potřeba velký rozsah 

regulace otáček nebo v místech s těžkými podmínkami rozběhu. Používají se 

například v obráběcích strojích, průmyslových robotech a nacházejí svoje využití i 

v automobilovém průmyslu.  

Existuje řada možností, jak zapojit kotvu (rotor) stejnosměrného motoru, 

abychom vybudili magnetický t ok kolem cívek kotvy. K vytvoření potřebného 

magnetického pole můžeme použít například permanentní magnety, cizí buzení, 

sériové buzení, paralelní buzení anebo kompaundní (sériově-paralelní) buzení.  

Pro potřeby regulace soustavy se stejnosměrným motorem se používá nejčastěji 

motor s cizím buzením nebo s permanentními magnety na statoru. K výrobě 

magnetů se používají magneticky tvrdé materiály, ferity a materiály ze vzácných 

zemin. Těmi mohou být například sloučeniny neodymu, železa, niklu, kobaltu a 

bóru. 

Konstrukčně motor obsahuje stator a rotor. Na statoru jsou permanentní 

magnety a pólové nástavce z magneticky měkkého železa. Pólové nástavce sloužící 

ke koncentraci magnetického toku do vzduchové mezery. Rotor obsahuje vinutí 

cívky nebo více cívek uložené do drážek rotoru, konce cívek jsou přivedeny na 

komutátor. Ten společně s uhlíkovými kartáči tvoří sběrné ústrojí. Uhlíkové 

kartáče bohužel způsobují průběžnou změnu odporu motoru, protože se při 

otáčení motoru mění vlivem tření styčná plocha kartáčů a zvyšuje se i jejich teplota 

a tím i odpor.  

Stejnosměrné motory bývají popsány základními rovnicemi, které vyjadřují 

děje uvnitř motoru. Mezi ně patří například rovnice indukovaného napětí na kotvě 

a momentová rovnice. Rovnice vyjadřující indukované napětí na vinutí kotvy, 

velikost napětí závisí především na rychlosti rotoru ω 

 U� � c � ϕ � ω  (2.12) 

 

Proud procházející kotvou v reakci na magnetický tok permanentních magnetů 

vyvolá moment na hřídeli 

 M � c � ϕ � I  (2.13) 
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Stejnosměrný motor s permanentními magnety má konstantní magnetický tok 

závislý na použitých magnetech a na konstrukci magnetického obvodu. Ve dvou 

předešlých rovnicích výraz c � ϕ vystupuje jako konstanta závislá právě na 

konstrukci motoru. Kvůli tomu lze otáčky motoru řídit pouze změnou velikosti 

napětí na kotvě. Pro napětí na kotvě v ustáleném stavu platí rovnice sčítající 

indukované napětí a úbytky napětí na odporu R! 

 U � R! � I! 	 c � ϕ � ω � R! � I! 	 U�  (2.14) 

 
Obr. 2.5: Náhradní schéma stejnosměrného motoru 

2.7 Přechodné jevy ve stejnosměrném motoru 

Rovnice 2.3 platí pouze pro ustálený stav motoru. Náhradní schéma zobrazené na 

obrázku Obr. 2.5 slouží k detailnějšímu popisu dynamických dějů v motoru. Díky 

tomuto schématu můžeme vytvořit soustavu diferenciálních rovnic a ty pak díky 

Laplaceově transformaci převést na operátorový přenos systému.  

 

u! � R! � I! 	 L! � di!dt 	 c � ϕ � ω  (2.15) 

M � c � ϕ � i! � J � dωdt 	 B � ω 	 M�  (2.16) 

 

V těchto rovnicích je L! indukčnost vinutí kotvy, J je moment setrvačnosti rotoru a 

hřídele. B je koeficient tření a M� je moment zátěže. Rovnice 2.4 je napěťová 

rovnice kotvy, druhá rovnice 2.5 se nazývá momentová rovnice a vyjadřuje rovnost 

momentů na hřídeli. Z obou rovnic je možné vyjádřit přenosovou funkci díky 

Laplaceově transformaci převedením derivace proudu na operátor p. Celá rovnice 

v operátorovém tvaru pak bude 
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 U! � R! � I! 	 p � L! � I! 	 U�  (2.17) 

Odpor a indukčnost kotvy se dá vyjádřit operátorovým přenosem F)�p�. Ten 

reprezentuje poměr výstupního proudu kotvou ku rozdílu napětí přivedeného na 

kotvu a indukovaného napětí na kotvě. Přenos těchto obvodových prvků je 

setrvačný článek se zesílením 
)�*, časová konstanta je τ!. 

 

F)�p� � I!U! , U� �
1R!1 	 p � τ!   (2.18) 

τ! � L!R!  (2.19) 

 

Na schématu zobrazený model obsahuje ještě proporcionální člen vyjadřující 

závislost momentu stejnosměrného motoru na proudu procházejícího kotvou 

motoru. Dynamický moment na hřídeli je m � c � ϕ � i!, po jeho převedení na 

operátorový tvar je to M � c � ϕ � I!. Přenos takového členu je dán vztahem 

 

F.�p� � MI! � c � ϕ  (2.20) 

Při zanedbání členu reprezentujícího tření můžeme psát rovnici momentové 

rovnováhy v operátorovém tvaru  

 M � p � J � ω 	 M�  (2.21) 

 

Člen reprezentující moment setrvačnosti má integrační charakter a jeho přenos je  

 F/�p� � ωM ,M�  (2.22) 

 

Napětí indukované v kotvě je společně s úhlovou rychlostí vyjádřeno jako 

proporcionální přenosový člen a má tvar 

 

F0�p� � U�ω � c � ϕ  (2.23) 

 

Pomocí všech výše uvedených přenosových funkcí můžeme vytvořit matematický 

model stejnosměrného motoru s konstantním magnetickým tokem. Schéma 

matematického modelu je na obrázku Obr. 2.6. 



 21 

 
Obr. 2.6: Blokové schéma stejnosměrného motoru s konstantním buzením, zdroj: Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. 

Moment setrvačnosti J tedy dostaneme z následujícího vztahu, kde b je viskózní 

tření. 

F1�p� � 	 345467)     (2.24) 

Stejnosměrný motor je ideální regulační soustava. Jeho výstup, tedy otáčky, 

lineárně závisí na vstupu, což je napětí.  

 

2.8 Pulsní šířková modulace 

Pulsní šířková modulace (z anglického Pulse Width Modulation – PWM) je způsob 

přenosu analogových informací za pomocí binárního signálu. Nejčastěji se využívá 

pro ovládání elektrického napětí na elektrických spotřebičích.  

PWM má pulzní průběh. Tento signál se nejjednoduššeji vytvoří tak, že původní 

(přenášený) signál se moduluje signálem s pilovitým průběhem. V místech, kde má 

modulující signál vyšší hodnotu než signál modulovaný, se přenáší logická 1 a 

v místech, kde má naopak modulující signál hodnotu menší než modulovaný, se 

přenáší logická 0. Informace o velikosti původního signálu se tedy přenáší skrze 

procentuální poměr velikostí logické 1 a 0 v každém časovém úseku, který je dán 

periodou původního pilovitého signálu. Tento poměr se nazývá střída.  

PWM signál použitý v práci má rozsah střídy 0-2000, kde 2000 odpovídá 12 V. 

Signál je generovaný v FPGA ve smyčce s frekvencí 40 MHz, kde jedno projetí 

smyčky vygeneruje jeden bod pilovitého signálu. Ve výsledku se tedy pilovitý 

signál opakuje s frekvencí 
0�	���	���.��� � 20	kHz.  
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Obr. 2.7: Princip PWM, zdroj [14] 

 

2.9 Identifikace parametrů motoru 
Nejprve je třeba přesně nadefinovat vstupní a výstupní data pro identifikaci. 

Blokové schéma soustavy tak, jak je vytvořená v prostředí LabVIEW je na obrázku 

níže. V práci se identifikuje proudová smyčka a otáčková smyčka motoru. Motor 

má tedy z našeho pohledu dva možné výstupy. První z nich je proudový výstup, 

který je ve schématu značen y(i) a otáčkový výstup, ve schématu y(ω). 

K proudovému výstupu náleží vstup u(i), což je vlastně napětí přiváděné na svorky 

motoru. Toto napětí lze přímo nastavit, tudíž se jako vstup bere žádaná hodnota 

napětí. Při identifikaci proudové smyčky tedy pouze přivedeme žádané napětí na 

svorky a sledujeme průběh proudu kotvou.  

Vstup otáčkové smyčky je ve schématu značen u(ω). Zde je třeba pečlivě 

zohlednit jaká hodnota proudu jsou správná vstupní data. Správná data získame 

pouze jako žádanou hodnotu proudu, nikoliv jeho skutečnou hodnotu, kterou měří 

karta NI9505. Tedy nebereme v potaz rychlost regulace proudu regulátorem Ri, 

tento parametr se nám později promítne v rámci celé identifikované soustavy. 
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Obr. 2.8: Blokové schéma pro identifikaci motoru 

Parametry proudové smyčky motoru lze snadno získat z jeho přechodové 

charakteristiky při zastavené hřídeli motoru (Locked rotor test). V případě, že by 

se hřídel točila, indukovalo by se v motoru napětí opačné polarity ke vstupnímu, 

což by zanášelo do identifikace chybu. Tento jev se později negativně projevoval 

při identifikaci otáčkové smyčky. Hřídel se tedy zajistí proti pohybu a poté se na 

vstup motoru přivede jednotkový skok a naměří se přechodová charakteristika. V 

případě proudové smyčky se na vstup přivádí napětí a na výstupu se měří proud. Je 

třeba zvolit vhodnou velikost napětí s ohledem na maximální rozsah proudu na 

kartě NI9505, což je 5A při dlouhodobém měření. I velmi nízké napětí indukuje při 

zastavené hřídeli proud v řádech několika Ampér.  

Naměřená přechodová charakteristika musí být statická, nekmitavá a nesmí se 

v ní vyskytovat žádná nelinearita. Také je třeba odstranit z charakterisitky všechny 

stejnosměrné složky signálů a všechny trendy, tedy rovnoměrně lineárně 

narůstající signály. Systém prvního řádu sice není kmitavý nebo s nelinearitou, při 

praktickém měření se ale v měření projevují různé chybové vlivy, jako například 

drobné škubnutí hřídele po přivedení napětí i přes její zajištění šrouby. 

Identifikace otáčkové smyčky pak splňuje stejné podmínky na přechodovu 

charakteristiku s tím rozdílem, že se na vstup přivádí proud a měří se otáčky. 

Hřídel se proto musí povolit. [7] [9] [10]  

 

2.10 Metoda nejmenších čtverců 

Tato metoda vychází z použití matematické metody s názvem lineární regrese. 

Snaží se o jednoduchou aproximaci parametrů modelu za použití předložených 

zdrojových dat.  

Z matematického hlediska je možné říci, že daná metoda minimalizuje velikost 

odchylky mezi výstupem soustavy y(t) a výstupem modelu ym(t). To je názorně 

vidět na blokovém schematu zobrazeném na obrázku níže. [6] 
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Obr. 2.9: Blokové schéma metody nejmenších čtverců, zdroj:46[6] 

 

Modelem v pojetí identifikace pomocí MNČ budeme rozumět rovnici, která za 

pomocí znalosti o zpožděných hodnotách vstupů a výstupů, a za pomocí parametrů 

příslušejících jedné konkrétní realizaci modelu dá výstupní hodnotu na výstupu 

dané soustavy.  

 

y:�k� �;<=>�? , @� ,;ABC�? , D�E
=F�

G
�F�  (2.24) 

 

 

Pro aplikaci metody nejmenších čtverců je vhodné volit jako model rovnici, 

zadanou ve tvaru: 

C:�?� � H	<� <) … <GJ K >�?�>�? , 1�…>�? , L�M , H	A) A. … AEJ K C�? , 1�C�? , 2�…C�? , L�M (2.25) 

 

 

Tuto rovnici lze formálně přepsat za pomocí maticového násobení jako: 

N �
OP
PP
PQ<�…<EA)…AERS

SS
ST
 (2.26) 
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U�?� �
OP
PP
PQ >�?�…>�? − L�−C�? − 1�…−C�? − V�RS

SS
ST
 (2.27) 

W = XU�?�Y
…U�Z�Y[ (2.28) 

\ = XC�?�…C�Z�[ (2.29) 

C:�?� = U�?�YN (2.30) \ = WN (2.31) WY\ = �WYW�N (2.32) 

 

Tato metoda je v práci realizována v Matlabu funkcí MNC.  

2.11 Identifikace	pomocí	přechodové	charakteristiky	

 

Z vlastností přechodové charakteristiky se pak určí žádané parametry. Důležité 

vlastnosti přechodové charakteristiky systému  prvního řádu jsou: 

o Dopravní zpoždění Td 

o Zesílení ks 

o Doba T za kterou dosáhne signál 63% ustálené hodnoty  

 
Obr.	2.10:	Identifikace	systému	prvního	řádu	pomocí	přechodové	charakteristiky,	zdroj	[11]	
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Charakteristiku systému druhého řádu je třeba nejprve normalizovat v amplitudě. 

Tato charakteristika musí být nekmitavá. Její důležité vlastnosti jsou: 

o Dopravní zpoždění Td 

o Doba průtahu Tu 

o Doba náběhu Tn 

o Inflexní bod I se souřadnicemi [ti, yi] 

o τ je konstanta pro určení vhodného modelu pro aproximaci 

 

 
Obr. 2.11: Identifikace systému 2. řádu pomocí přechodové charakteristiky, zdroj [11] 

Inflexní bod je bod v charakteristice, kdy se mění její průběh z rostoucí na 

neklesající. Tímto bodem se poté vede tečna k okolí inflexního bodu. 

V práci identifikované přenosy ve výsledku vyšly s časovými konstantami 

proudové části v řádech mikrosekund, zatímco časové konstanty otáčkové části 

vyšly v řádech sekund. Z tohoto důvodu se mnohonásobně větší otáčková časová 

konstanta projeví mnohem více než konstanta menší. Při praktickém měření jsme 

dospěli k výsledkům, že inflexní bod nebylo možné na přechodové charakteristice 

vůbec nalézt, vlivem kvantování a drobného šumu a přechodová charakteristika 

vypadala jako systému prvního řádu. Z tohoto důvodu byl motor s regulátorem 

proudu identifikován jako soustava prvního řádu.  

Tato metoda je v práci realizována pomocí funkce LRTf v Matlabu.  
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2.12 Návrh	regulátorů	pomocí	metody	Ziegler-Nichols	

Tato metoda návrhu regulátoru byla vynalezena v roce v roce 1942 J. G. Zieglerem 

a N. B. Nicholsem jako jednoduchá metoda pro použití na tehdejších zařízeních. 

Tato metoda byla vytvořena jako heuristická na základě experimentování 

s reálnými systémy. Optimální přechodová charakteristika byla odezva na 

jednotkový skok se třemi nebo čtyřmi viditelnými překmity. Z hlediska jiných 

metod návrhů regulátorů se svými vlastnostmi nejvíce blíží kritériu pro 

kvadratickou regulační plochu.  

Metoda je dodnes široce používaná pro svoji rychlost a jednoduchost. Nevýhodou 

je ne zcela ideální regulační děj pro některé systémy. Postupem času se tato 

metoda optimalizovala pro nové systémy a používané konstanty se drobně měnily. 

(V různých zdrojích se uvádí mírně odlišné hodnoty konstant, kterými se násobí 

kritické zesílení a kritická perioda). Byly také vytvořeny různé variace této metody, 

například pro omezení překmitu. Při tomto nastavení probíhá regulační děj 

s nižším překmitem přes žádanou hodnotu než by měl regulátor navržený běžnou 

metodou ZN. V práci byl použit regulátor navržený s omezením překmitu. 

Při návrhu regulátoru touto metodou se postupuje tak, že nejprve je třeba 

odstranit z regulátoru integrační a derivační složku. Toho docílíme tak, že 

nastavíme integrační časovou konstantu rovnu nekonečnu a derivační časovou 

konstantu rovnu nule. Poté postupně zvyšujeme zesílení regulátoru až do té doby, 

dokud systém nezačne kmitat. Ve chvíli, kdy je systém na mezi stability (kmitá 

periodickými stejně velkými kmity) určíme zesílení. Toto zesílení se pak označuje 

jako „kritické zesílení“ Kkr. Zároveň zjistíme periodu těchto kmitů Tkr. 

Výpočet regulátoru poté, co máme kritické zesílení a kritickou periodu je již 

velmi jednoduchý. Všechny paramtery se určí jako násobek kritického zesílení dle 

následující tabulky. 

 

 K TI TD 

P 0,5 Kkr - - 

PI 0,45 Kkr 0,83Tkr - 

PID 0,6 Kkr 0,5Tkr 0,125Tkr 

PI s omezením kmitů 0,2 Kkr Tkr - 

PID s omezením kmitů 0,2 Kkr Tkr 0,125Tkr 

 

Protože stejnosměrný motor je stabilní soustava pro jakékoliv zesílení, nelze 

získat jeho kritické zesílení prostým zvyšováním zesílení K. Je třeba nejprve zanést 

do modelu motoru nestabilitu. To provedeme tak, že do naměřeného modelu 

motoru přidáme dopravní zpoždění odpovídají 1,5 násobku vzorkovací frekvence 
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e-1,5Ts*p. Tímto nám frekvenční charakteristika v komplexních souřadnicích při 

dostatečném zesílení obkrouží bod [-1,0]. 

 
Obr. 2.12: Frekvenční charakteristika motoru v komplexníxh souřadnicích 

 

Na obrázku je modře vykreslená frekvenční charakteristika identifikovaného 

motoru pro proudový regulator (soustava prvního řádu). Červeně je zde pak 

vykreslena charakteristika motoru s přidaným dopravním zpožděním e-0.000075p. 

Kritické zesílení a kritickou period jsme získali v Matlabu za pomocí příkazu 

margin.  

Písemný postup získávání těchto hodnot je pak následující: Do přenosu 

systému přidáme hledané zesílení Kkr. Přenos systému si převedeme do 

komplexních souřadnic tak, že na místo laplaceových operátorů dosadíme jω. Dále 

pak oddělíme reálnou a komplexní složku systému a položíme komplexní složku 

rovnu nule. Tím získáme bod ve kterém charakteristika protíná reálnou osu [-x,0]. 

Kritické zesílení pak odpovídá 
)] , kritická perioda se pak spočítá jako 

._̂ . 

Tyto parametry lze take získat za pomoci přechodové charakteristiky. Je třeba 

odečíst dobu průtahu TU a dobu náběhu TN. Pro kritické parametry pak platí: 

K`� =a ^
.

bcbd + 1      (2.33) 

a 

 T̀ � =a 4Tf.     (2.34) 

Tato metoda návrhu regulátoru je v práci realizována v programu Matlab jako 

funkce ZN1 a ZN2. Tyto funkce se liší pouze dobou vzorkování pro diskretizaci. 
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2.13 Návrh	regulátoru	pomocí	tvarování	charakterisk	
otevřené	smyčky	

Metoda tohoto návrhu vychází ze známých vlastností systému při daném tvaru 

frekvenčních charakteristik otevřené smyčky systému. Charakteristika začíná se 

sklonem 0 dB/dek, a je tvarovaná póly a nulami. Póly přidávají charakteristice 

sklon -20 dB/dek, zatímco nuly naopak přidávají sklon +20 dB/dek. Výsledný tvar 

asymptotické náhrady frekvenční charakteristiky soustavy v logaritmických 

souřadnicích dostaneme prostým sečtením charakteristiky systému a 

charakteristiky regulátoru. Žádaný tvar charakteristiky F0(jω) je určen několika 

podmínkami.  

Průběh charakteristiky v oblasti nízkých kmitočtů |F0(jω)| >> 1 určuje ustálený 

stav systému a jeho odchylky. Z tohoto důvodu se většinou jedná o počet astatismů 

v regulátoru a jsou určeny dle vlastností systému. 

V pásmu střeních kmitočtů |F0(jω)| = 1 je určen průběh přechodného děje. 

Obecně jsou zde definovány dva poždavky: 

Co nejvyšší hodnota kmitočtu řezu ωř, která je důležitá pro rychlost 

přechodného děje a co nejvyšší fázová bezpečnost, která způsobí nízký překmit 

přechodové charakteristiky. Druhý z těchto požadavků lze splnit tak, že 

amplitudová část frekvenční charakteristiky F0(jω) musí procházet osou 0 dB se 

sklonem -20 dB/dek. Tento sklon je třeba mít pro co největší okolí bodu ωř. 

Oblast vysokých kmitočtů, kde |F0(jω)| << 1 je z regulačního hlediska 

nepodstatná. [3] 

V našem případě je identifikovaná soustava F�p� =  0gh,j
67))jk. Z rovnice jasně 

vyplývá, že zlom na -20 dB/dek v logaritmických souřadnicích nastane v bodě  
)
b =

 )
�,���hj = 1165 .  

Rovnice PI regulátoru je 

 k� bl67)
6     (2.36) 

Regulátor tedy v sobě obsahuje astatismus 
)
6, který přidá sklon -20 dB/dek po 

celé délce charakteristiky. Dále pak obsahuje jednu nulu Tr, kterou musíme vhodně 

umístit, abychom vytvořilix dostatečně dlouhý úsek se sklonem -20dB/dek. Za 

pomocí zesílení kr potom zajistíme vhodný bod ωř.  

Při návrhu regulátoru jsme omezeni dvěma podmínkami. První z nich je, že 

regulátor musí být rychlejší než přechodný děj v samotném systému. Pokud by tato 

podmínka nebyla splněna, regulátor by byl naprosto zbytečný, protože soustava by 

se ustálila dříve než by regulátor jakkoliv zasáhnul.  

Další podmínkou je, že regulátor nesmí být rychlejší, než je doba vzorkování, 

což je v našem případě  20kHz pro regulátor proudu a 200Hz pro regulátor otáček.  
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Obr. 2.13: Frekvenční charakteristika proudové smyčky identifikovaného motoru 

Nejjedodušší z možností je umístit nulu regulátoru přímo do pólu soustavy. 

Spolu s astatismem bychom tím vytvořili rovnou charakteristiku se sklonem -20 

dB/dek v celém jejím průběhu. Tento postup nicméně není vhodný z důvodu 

horšího potlačení poruchy. Pro návrh regulátoru využijeme nástroj SISOTOOL 

v Matlabu.  

 

Návrh regulátoru provedeme tak, abychom měli nulu regulátoru umístěnu ve 

vyšších frekvencích, než je pól. Nulu umístíme asi o jednu dekádu výše na 

frekvenční logaritmické ose. Tímto se frekvenční charakteristika rozdělí na tři 

části, se sklony -20 dB/dek, -40 dB/dek a opět -20 dB/dek. Pro splnění podmínek 

návrhu musíme protnout osu 0dB jednou z částí se sklonem -20 dB/dek. Toto sice 

teoreticky splňuje první úsek charakteristiky, ale zesílení regulátoru by muselo být 

příliš nízké (záporné). To by vedlo k příliš dlouhému regulačnímu ději, což 

nevyhovuje první podmínce.  

Zesílení bylo zvoleno tak, aby oblast okolo bodu ωř byla zhruba jednu dekádu. 

Tímto jsme zajistili dostatečnou zásobu stability ve fázi. Regulátor byl vyzkoušen v 

programu a zesílení bylo poté drobně upraveno dle výsledků s reálným motorem. 
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3 PRAKTICKÁ	ČÁST	

Praktická část bakalářské práce se zabývá tvorbou identifikačního programu 

v prostředí LabVIEW. Dále se pak zabývá identifikací parametrů měřeného motoru 

a návrhem regulátorů. 

3.1 Program	
Program v LabVIEW se dělí na dvě části, které mezi sebou komunikují. Jedná se o 

RT a FPGA. RT (Real Time) část programu obsahuje jednu smyčku, probíhjící 

v procesoru CompactRIO s nastavitelnou frekvencí 10 Hz, zatímco FPGA (Field 

Programmable Gate Array) probíhá v FPGA části přípravku Compact RIO s různými 

frekvencemi v různých smyčkách. 

V FPGA jsou umístěny proudový a otáčkový regulátor, enkodér, generátor PWM 

a generátor PRBS. RT pak slouží jako uživatelské rozhraní, je zde zobrazení 

průběhů napětí, proudu a otáček, proměnné pro nastavování hodnot regulátorů a 

ovládání motoru.  

 

 
Obr.	3.1:	Uživatelské	rozhraní	RT	

 

Na čelním panelu RT se nachází uživatelské rozhraní. Jsou zde grafy napětí, 

proudu, otáček a PRBS, které lze přepínat mezi napětím a proudem. Všechny grafy 
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jsou v běžných jednotkách vycházejících z SI, aby byly pro uživatele dobře čitelné. 

Výjimku tvoří časové osy grafů, protože při identifikaci je třeba často měnit rozsah 

časové osy a dělat výřezy jednotlivých charakteristik, což se ve zlomcích sekund 

provádí obtížně. Jeden dílek časové osy odpovídá 0,00005s.  

Pod grafy se nastavují vlastnosti PRBS. Posuvníkem se přepíná mezi napětím a 

proudem, do minima a maxima se zadají žádané hodnoty PRBS. Také se zde 

nastavuje rychlost vykonávání smyčky v µs. 

Nalevo od grafů se nachází ovládací prvky regulátorů. Nastavují se zde žádané 

hodnoty (setpoint) a mezní hodnoty, kterými je regulátor při své činnosti omezen 

(limits). Lze zde také nastavit rychlost vykonávání smyčky otáčkového regulátoru. 

Oba regulátory lze nezávisle na sobě vypnout tlačítky „Disable velocity/current 

regulator“ 

Motor se spouští pomocí tlačítka „Enable drive“.  

Dále jsou na panelu informace z enkodéru (původně se využívaly pro otáčkový 

regulátor) a pak hodnoty proudu a otáček v jednotkách, se kterými počítá program 

(current sense je proud, ticks/count jsou otáčky, duty cycle(ticks) je střída PWM, 

tedy napětí). Tyto hodnoty jsou zde uvedeny pro snadnější orientaci uživatele při 

identifikaci a při převodu jednotek během měření. 

Praktická identifikace pak vypadá tak, že po naměření vhodné přechodové 

charakteristiky se data z LabVIEW exportují do Matlabu, kde se dále zpracovávají 

za pomocí vytvořených identifikačních funkcí. Pro jednodušší průběh identifikace 

pak byl vytvořen skript, který rovnou volá funkce v daném pořadí a vypisuje 

důležité hodnoty do pracovního prostoru Matlabu. 

3.2 DMA	kanál	
Přenos dat z FPGA do RT zajišťuje DMA kanál. DMA znamená Direct Memory 

Access a využívá se pro velmi rychlé přenosy dat, které by nebylo možné provést 

běžným způsobem. Jedná se o modifikaci harwardské architektury procesoru v 

CompactRIO. Podstatou tohoto přenosu je možnost přístupu FPGA a RT části 

programu do stejné paměti. DMA kanál použitý v této práci je nastaven na hodnotu 

64 bitů a má buffer čítající 4095 hodnot. Tento buffer zamezuje ztrátě dat při 

přenosu mezi smyčkami. Buffer sbírá data v FPGA a ta jsou jednou za 100 ms 

vyčítána v RT. Tímto DMA kanálem jsou přenášeny hodnoty reálného proudu v 

motoru, napětí, reálných otáček a žádaná hodnota PRBS ve voltech nebo 

v ampérech. Abychom mohli vložit do jednoho signálu čtyři různé hodnoty, 

využíváme velikosti datových typů.  

Hodnoty proudu, napětí a otáček jsou relativně malé (maximální přenášené 

hodnoty jsou v řádech jednotek tisíců) a proto si můžeme dovolit rozdělit 64 

bitovou informaci na čtyři části. Původně byly přenášeny pouze hodnoty napětí, 



 33 

proudu a otáček, každá v 16 bitovém formátu. Jako výplň zbylých 16 bitů byla 

používána konstantní nula. Zde ale nastal problém, že konstanta byla defaultně 32 

bitová a při bitovém skládání přepisovala hodnotu otáčkového signálu. Proto byly 

místo toho hodnoty otáček přenášeny jako 32 bitové číslo. Po přidání hodnoty 

PRBS pak byly otáčky vráceny zpět na 16 bitů a zbylých 16 se použilo pro hodnoty 

PRBS. 

Data jdou tedy do DMA kanálu jako 16bitové signed integery. Maximální 

hodnoty které lze do tohoto datvého typu uložit jsou 215 a -215-1. Jeden bit je 

rezervován pro znaménko. Důvod o jedna menší záporné hodnoty je dvojí 

vyjádření nuly. V případě, že bychom udělali pouhý znaménkový bit na začátku a 

dále by jednotlivé bity symbolizovaly běžné binární číslo, dostali bychom se do 

stiuace, kdy bychom měli dvě vyjádření pro číslo 0 (s kladným a záporným 

znaménkem). Pro předejití této situaci jsou záporné hodnoty v počítači realizovaný 

za pomocí tzv. Druhého doplňku, kdy první bit zůstává znaménkovým a ostatní 

bity se znegují a následně se k celému číslu přičte 1. 

 

 

 

 
Obr. 3.2 Skládání signálů pro DMA kanál 

 

3.3 Regulátory v programu 

V práci se používá regulátor proudu a regulátor otáček. Oba regulátory jsou ve 

smyčce FPGA z důvodu rychlosti vykonávání smyček. V práci jsem se pokoušel 

experimentovat s přesunutím regulátoru otáček do části RT, protože probíhá 

s nižší frekvencí než regulátor proudu. RT však nebylo možné natolik zrychlit, aby 

byl tento regulátor použitelný. Ve výsledku byl tedy vrácen zpět do FPGA. 

Integrační složka regulátorů je při zastaveném motoru nulovaná při každém 

průběhu smyčky. To je nutné z důvodu chování regulátoru při zastaveném motoru. 
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Regulátor se snaží regulovat zvyšovat regulovanou veličinu dle žádané hodnoty 

přestože na svorky motoru není reálně přivedeno napětí. Pokud by nebyla 

integrační složka nulovaná, naintegroval by si regulátor maximální akční zásah a 

po spuštění motoru by se toto nepříznivě projevilo na regulačním ději. 

Regulátory lze vypnout (odpojit) pomocí tlačítka „Disable current/velocity 

regulator“ v uživatelském rozhraní programu. 

 

3.4 Regulátor	proudu	
Regulátor proudu je v triggerované smyčce v FPGA. Tato smyčka čeká na signál 

(trigger) generovaný v PWM s frekvencí 20 kHz. Do regulátoru vstupují vstupní 

data přímo změřené kartou NI9505, jeho výstup pak přímo nastavuje velikost 

střídy PWM.  

3.5 Regulátor	otáček	

Regulátor otáček je umístěn v FPGA ve vlastní smyčce. Z RT se do něj zadávají 

časové konstanty spočítaného spojitého regulátoru stejným způsobem, jako pro 

proudový regulátor. Frekvence jeho smyčky je nicméně odlišná. Původní frekvence 

otáčkového regulátoru byla nastavena obvyklým způsobem, jako desetkrát 

pomalejší než regulátor proudu, tedy 2 kHz. Bohužel se zde značně projevila 

kvantizační chyba měření otáček.  

Otáčky byly měřeny za pomocí enkodéru. Enkodér běží na frekvenci 40 Mhz a 

čeká na náběžnou nebo sestupnou hranu z optického senzoru polohy. Rychlost 

potom vyjadřuje enkodér v počtu tiků procesoru mezi dvěma hranami. Protože 

jsou na optickém snímači dvě fáze, A a B, každá z nich má 1024 značek a každá 

značka vygeneruje náběžnou a sestupnou hranu, je výsledný počet hran 4096 na 

jednu otáčku hřídele. Pro rychlost např. 20 ot/s je třeba, aby mezi dvěma hranami 

přišlo 
0� ��� ���
.� .  0�nj = 488,3 tiků procesoru. Vzhledem k tření na kratáčích se nicméně 

šum pohyboval asi +/-40 tiků okolo této hodnoty, což je odchylka na obě strany asi 

8%.Výsledná regulace tedy nebyla příliš kvalitní, protože regulátor se pokoušel 

kompenzovat toto extrémně citlivé měření. Napětí oscilovalo v mezních hodnotách 

+/-12 V, celý motor se třásl zrychlováním a zpomalováním a zřejmě by tuto 

regulaci v běžném provozu příliš dlouho nevydržel.  

 

Prvním pokusem o odstranění šumu bylo experimentální zvýšení váhy 

integrační složky v regulátoru. Dle rovnice T�� = 256K� bqbr  vidíme, že je třeba snížit 

hodnotu časové integrační konstanty TI, která se zadává do programu, abychom 
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dosáhli vyšší hodnoty TIV, která je nepřímo úměrná časové integrační konstantě. 

V případě, že by systém začal kmitat, bylo by třeba snížit zesílení regulátoru KR. 

Vzhledem ke škálování konstant v programu 256 jsme bohužel záhy dosáhli 

maximální hodnoty TIV, kterou lze uložit do 16 bitové proměnné, což je 32 768. 

Výsledný průběh otáček byl sice o něco lepší než původní regulátor, nicméně byl 

stále příliš zašuměný. Další možností by bylo použít filtr otáček, což nicméně není 

ideální postup pro identifikaci. 

Z tohoto důvodu bylo třeba změnit princip měření otáček. Doposud se otáčky 

určovaly za pomocí enkodéru, jak je popsáno výše. Tento princip byl změněn 

nazjišťování celkového početu hran, které přišly za dobu běhu programu. Tuto 

hodnotu si regulátor uloží do posuvného registru. V dalším kroku si vezme aktuální 

celkový počet hran a odečte od něj počet hran z minulého kroku. Tímto získá údaj 

o tom, kolik hran přišlo za dobu projetí smyčky. Smyčka je nastavena na frekvenci 

200 Hz, běží tak 100x pomaleji než regulátor proudu. Díky této úpravě jsou vstupní 

data regulátoru automaticky průměrována a regulace se tak stala mnohem 

kvalitnější. 

 

3.6 Převody	jednotek	

Přestože program v LabVIEW zobrazuje data v Ampérech, Voltech a v otáčkách za 

sekundu, tyto hodnoty jsou dodatečně dopočítávány a posílány pouze do 

uživatelského rozhraní. Program samotný pak nepočítá v základních jednotkách, 

ale v jednotkách, které jsou dány citlivostí měřícího zařízení.  

V přípravku není senzor napětí, předpokládá se, že reálná hodnota napětí 

odpovídá zadané žádané hodnotě. Tato hodnota se pohybuje v intervalu 0-2000, 

který je dán z PWM. V programu tedy hodnota 1 napětí odpovídá 0,006V.  

Proud je měřen ampérmetrem s nejmenší jednotkou 0,0062A. Tato hodnota je 

dána rozsahem měřící karty. Mezní hodnoty proudu kartou jsou +/-12,7A a je zde 

12 bitový AD převodník. 
.∗).,g.3t � .k,00�nj � 0,0062. 

Otáčky jsou měřeny za pomocí počtu hran, které přišly mezi dvěma projetími 

smyčky. Protože smyčka běží na frekvenci 200 Hz a celkový počet hran je 4096, 

odpovídá rychlosti 1 ot/s 20,48 hran za projetí smyčky. Hodnota 1 uvnitř 

programu tedy odpovídá rychlosti 0,0488 ot/s. 

Tyto převody jsou důležité při použití identifikačních metod a při návrzích 

regulátorů. Pokud bychom identifikovali parametry z jednotek odvozených z SI, 

zanášeli bychom si do identifikace systematickou chybu. Postup práce je tedy 

takový, že nejprve se data převedou na hodnoty se kterými pracuje program, získá 

se přenos soustavy, který je vyškálovaný dle jednotek v programu a navrhne se 

vhodný regulátor, který je také vyškálovaný. Při odečítání parametrů motoru 
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bychom však dostali údaj odpovídající opět poměrujednotek uvnitř programu. Z 

tohoto důvodu je celý výpočet zopakován se stejnými daty ve Voltech a Ampérech, 

abychom dostali výsledné přenosy a správné parametry. Pro lepší čitelnost grafů 

jsou v práci uváděny ve Voltech, Ampérech a otáčkách za sekundu, nikoliv v 

jednotkách programu.  

3.7 Identifikace	proudové	smyčky	pomocí	MNČ	
Identifikace proudové smyčky probíhala tak, že nejprve byla zastavena hřídel 

motoru a na ni byl přiveden signál PRBS s délkou kroku 1,5 ms. Tato hodnota byla 

určena experimentálně tak, abychom dostali vhodný tvar výstupního signálu. 

Vstupní signál je na následujícím obrázku. 

 
Obr.	3.3:	Průběh	napětí	pro	identifikaci	proudové	smyčky	

Na dalším obrázku je průběh proudu a namodelovaný průběh proudu 

identifikovaným přenosem. V průběhu výstupního signálu lze vidět, že některé 

pulzy výstupního signálu jsou již v ustálené hodnotě, zatímco jiné ještě ne. To 

slouží k tomu, aby bylo analyzované celé spektrum signálu.  
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Obr. 3.4: Identifikace proudové smyčky pomocí metody nejmenších čtverců 

 

V obrázku je původní naměřený signál červeně, identifikovaný pak modře. Přenos 

dentifikované soustavy v jednotkách programu vyšel F�p� =  kg0,j
67)�kj , což je po 

převedení do obvyklého tvaru F�p� =  �,k00)
�,���nk67). Tento přenos byl použit pro 

výpočet regulátoru proudu metodou ZN s omezením překmitu. Kritické zesílení 

vyšlo 37,627 a následný regulátor pak vyšel jako F��p� =  .k h/n,gn/��,���.n)67)�
6  . 

Tento regulátor je opět v jednotkách programu. Do programu pak zadáváme tvar 

regulátoru pro diskretizaci, v tomto případě tomu odpovídají hodnoty KR = 7,5254 

a TI = 2.9097e-04. 

 

Reálný přenos proudové smyčky motoru (se vstupy a výstupy ve Voltech a 

Ampérech) vyšel  

 

F�p� =  j,g0g
�,���nk67)   

 

Parametry samotného motoru pak určíme z přenosu identifikovaném MNČ 

následovně: 

� Odpor lze spočítat ze vztahu (2.18) a (2.19), F)�p� = 3u*)76·v* , tedy R! = )
` 

� R! =  )
j,g0g = 0,148Ω  

� Indukčnost ze vztahu (2.19) τ! = x*�* ,  tedy L! = τ!R! 
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� L! = 0,00095.0,148 = 0,14mH 

3.8 Identifikace	proudové	smyčky	pomocí	metody	
odečtu	z	přechodové	charakteristiky	

Prvotní identifikace je vytvořena ze stejných vstupních dat jako u MNČ. Ze 

vstupního signálu byl vybrán jeden pulz, který byl použit pro novou identifikaci. 

Tímto bylo docíleno maximálně stejných výchozích podmínek při identifikaci. 

Identifikace byla opět prováděna z dat v jednotkách programu. Data v grafu jsou v 

Ampérech. 

 
Obr.	3.5:	Identifikace	proudové	smyčky	pomocí	metody	odečítání	z	přechodové	charakteristiky	

 

Simulovaná odezva v grafu je zdánlivě horší než u MNČ, ale je to dáno rozdílnou 

časovou osou u obou grafů. Ve skutečnosti mají obě metody srovnatelně přesné 

výsledky.  

Přenos definované soustavy v jednotkách programu vyšel F6�p� =  �,k/hn
�,���gk67). 

Tento přenos byl použit pro výpočet regulátoru proudu metodou tvarování 

frekvenčních charakteristik. Nejprve byla umístěna nula asi jednu dekádu napravo 

od pólu přenosu a poté bylo upravováno zesílení. Regulátor byl několikrát 

vyzkoušen na motoru a dle průběhu proudu byl upravován v nástroji SISOTOOL v 

Matlabu. Původní regulátor navržený pouze teoreticky měl příliš vysoké zesílení, 

což vedlo k tomu, že se regulátor pokoušel regulovat šum na výstupu. Po zvolení 

vhodnějšího zesílení pak regulátor vyšel jako F6��p� =  ).) k�j,jh��,���)g67)�
6  . Tento 

regulátor je opět v jednotkách programu. Do programu pak zadáváme tvar 
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regulátoru pro diskretizaci, v tomto případě tomu odpovídají hodnoty KR = 20,648 

a TI = 1.6989e-04. 

 

 
Obr. 3.6: Návrh proudového regulátoru modelováním frekvenčních charakteristik v nástroji SISOTOOL 

Na obrázku je nastavování parametrů regulátoru v nástoji SISOTOOL. V levém 

horním grafu je frekvenční charakteristika v logaritmických souřadnicích, v levém 

dolním grafu je fázová charakteristika. Napravo je pak simulovaná odezva na 

jednotkový skok. 

Reálný přenos proudové smyčky motoru (se vstupy a výstupy ve Voltech a 

Ampérech) vyšel  

 

F6�p� =  j,jh/
�,���gk67)  

 

Parametry samotného motoru pak určíme z přenosu stejným způsobem jako 

v předchozím případě: 

� Odpor lze spočítat ze vztahu (2.18), F)�p� = 3u*)76·v* , tedy R! = )
` 

� R! =  )
j,jh/ = 0,150Ω  

� Indukčnost ze vztahu  (2.19) τ! = x*�* ,  tedy L! = τ!R! 

� L! = 0,00075 ∗ 0,15 = 0,112mH 
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3.9 Identifikace	otáčkové	smyčky	pomocí	MNČ	
Otáčková smyčka byla identifikována z přechodové charakteristiky roztáčení 

motoru. Do systému byl vložen proudový regulátor navržený v předcházející 

kapitole metodou ZN. Hřídel byla odjištěna, aby se mohla volně točit a na vstup 

motoru byl přiveden jednotkový skok proudu a měřily se otáčky motoru.  

Zde se narazilo na problém, že motor má tak velké tření kartáčů, že je potřeba 

nastavit relativně velký žádaný proud (okolo 0,7A) na to, aby se motor roztočil. 

Vzhledem k tomu, že toto bylo také okolo hranice maximálního proudu, který byl 

schopen 12V napájecí zdroj roztočenému motoru poskytnout, přechodová 

charakteristika v sobě měla nelinearitu typu nasycení.  

Roztočená hřídel motoru indukuje napětí, které má opačnou polaritu než napětí 

na svorkách. Prakticky se tedy napětí ze zdroje o tuto hodnotu snižuje. Z tohoto 

důvodu se otáčky zvyšovaly dle přechodové charakteristiky prvního řádu 

(elektrické konstanty motoru jsou tak malé, že je lze zanedbat) až do doby, kdy 

naběhly na hodnotu, na které roztočená hřídel začala indukovat tak velké napětí, 

že tím skokově snížila velikost proudu v motoru na hodnotu přibližně 0,67A. Toto 

se projevilo náhlým poklesem otáček, případně zlomovým ukončením jejich růstu.  

Z tohoto důvodu bylo třeba zadávat žádané hodnoty proudu ve velmi úzkém 

rozmezí mezi 0,55A a 0,65A. Do těchto hodnot bylo třeba uvést motor již roztočený 

a následně sledovat naměřenou charakteristiku tak, aby neobsahovala žádnou 

nelinearitu. Problém s těmito hodntami byl ten, že tyto hodnoty proudu jen stěží 

udržely motor v chodu, což se negativně projevovalo na průběhu výstupu. Motor 

velmi dlouho zrychloval a zpomaloval (naměřená přechodová charakterisitka po 

ustálení otáček trvá 7 sekund). V některých případech se při hodnotě proudu 

0,55A zcela zastavil. Toto měření tedy bylo třeba opakovat několikrát, než jsme 

našli vhodnou přechodovu charakteristiku bez rušivých vlivů. 

Protože metoda nejmenších čtverců počítá s průběhem vstupních a výstupních 

dat začínajícím od nuly, byla stejnosměrná složka obou signálů odstraněna 

odečtením počátečního proudu a otáček.  

Původním měřením otáček z enkodéru byly otáčky velmi zašuměné a bylo třeba 

je vyfiltrovat. Pro toto byl použitý jednoduchý filtr typu dolní propust. Stejným 

filtrem se pak vyfiltroval i vstupní signál abychom po použití identifikační metody 

dostali správná data. Po navržení regulátoru ale bylo zjištěno, že regulátor otáček 

není schopen se zašuměným signálem správně pracovat a celé měření otáček proto 

bylo změněno. Po této změně již nebylo nutné otáčky filtrovat. 

Celé měření opět probíhalo naměřením v Ampérech a ot./s a pro zpracování 

identifikačními metodami byla data převedena na jednotky ve kterých pracuje 

program a v nich byl také navržen regulátor otáček.  
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Kvůli potížím při měření různě dlouhých pulzů byla přechodová charakteristika 

omezena na jedinou náběžnou hranu. 

 
Obr. 3.7: Identifikace otáčkové smyčky pomocí MNČ 

 

Naměřený signál je opět uveden červeně, simulovaný signál z aproximovaného 

modelu je modře. Přenos soustavy vyšel }~��� � )k,jj�7�,jgj). Po převedení je to  

}~��� � ./,)j),0gn�7). 

Regulátor otáček byl opět navržen metodou ZN. Jeho přenos vyšel F1��p� =�,�h�..67.,jg0
�,�/6 , což je ekvivalentní přenos F1��p� = 89,286 �,�/67)

6 . Hodnoty 

zadávané do programu jsou KR = 2,6741 a TI = 0,03. 

Reálný přenos soustavy vyšel F1�p� =  )./,0
67�,jgj), tedy 

 

 F1�p� =  )h.,k.
),0h67) 

 

Z tohoto přenosu lze určit parametry motoru dle následující rovnice: 

� Tření a moment setrvačnosti získáme z rovnice (2.24) 
F1�p� =  

1bJb p + 1  

� b =  )
)h.,k. = 0,00548 N.m.s 

� Moment setrvačnosti se rovná J = 0,00548.1,48 = 0,0081kg.m2  
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Výsledný regulační děj v motoru s navrženými regulátory otáček a napětí podle 

metody ZN s omezením překmitu jsou následující: 

 
Obr. 3.8: Výsledný regulační děj v motoru identifikovaném pomocí MNČ s regulátory ZN 

 V grafu jsou zobrazeny průběhy proudu a otáček. Motor se rozbíhá z klidu na 

žádanou hodnotu 20 ot/s. Proud je omezen regulátorem na maximální hodnotu 4 

A. Tuto hodnotu lze nastavit v uživatelském prostředí jako “current limit” Z 

průběhů je patrné, že regulátory ZN mají překmit i při použití modifikované 

metody pro omezení překmitu.  Je zjevné, že regulátory pracují správně a dobře 

regulují žádané hodnoty.  

 

3.10 Identifikace otáčkové smyčky pomocí identifikace 

z přechodové charakteristiky 

Podmínky měření byly stejné jako v předchozím případě s tím rozdílem, že byl 

použit proudový regulátor navržený tvarováním frekvenčních charakteristik.  
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Obr. 3.9: Identifikace otáčkové smyčky pomocí přechodové charakteristiky 

 

Výsledný přenos vyšel F1�p� = )h,k
),/067). Regulátor otáček byl opět navržen 

pomocí tvarování frekvenčních charakteristik. Jeho přenos vyšel F1��p� =
)j,hj67k�0,)

6 , což odpovídá přenosu F1��p� = 504,1 �,�//67)
6 . Hodnoty zadávané do 

programu pak jsou KR = 16,864 a TI = 0,0335. 

 
Obr. 3.10: Návrh otáčkového regulátoru modelováním frekvenčních charakteristik v nástroji 
SISOTOOL 

Reálný přenos soustavy vyšel 
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}~��� �  145,71,34� + 1 

Vypočtení parametrů pak je stejné jako v předchozím případě. 

� Tření a moment setrvačnosti získáme z rovnice (2.24) 
F1�p� =  

1bJb p + 1  

� b =  )
)0k,g = 0,0068 N.m.s 

� Moment setrvačnosti se rovná J = 0,0068.1,34 = 0,0092kg.m2  

 

 

 

Průběh výsledného regulačního děje motoru identifikovaném pomocí vyčítání 

z přechodové charakteristiky s regulátory proudu a otáček navrženými metodou 

modelování frekvenčních charakteristik je následující: 

 
Obr. 3.11: Výsledný regulační děj v motoru identifikovaném z přechodové charakteristiky s regulátory 
navrženým tvarováním frekvenčních charakteristik 

 

Vzorový průběh regulace má stejné podmínky jako u MNČ, regulátor proudu je 

shodně omezen na 4 A. Z grafu je patrné, že navržené regulátory nemají žádný 

překmit a regulační děj je rychleji ustálený než u ZN regulátorů. 
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4 ZÁVĚR 

V bakalářské práci byl vytvořen program pro identifikaci parametrů 

stejnosměrného motoru. V tomto programu byla nejprve identifikována proudová 

smyčka, a to metodou nejmenších čtverců a poté odečtením z přechodové 

charakteristiky. Přenos proudové smyčky u MNČ vyšel }��� �  j,g0g
�,���nk�7), u 

identifikace z přechodové charakteristiky pak }���� =  j,jh/
�,���gk�7). Tomu odpovídají 

parametry motoru �� =  )
j,g0g = 0,148Ω, �� = 0,14��u MNČ, u identifikace z 

přechodové charakteristiky je to pak �� = 0,15Ω, �� = 0,112��. 

Dále byl navržen regulátor proudu metodou ZN s omezením překmitu pro MNČ. 

Tento regulátor byl implementován do identifikačního programu v prostředí 

LabVIEW a celý systém byl opět identifikován MNČ jako otáčková smyčka. Přenos 

otáčkové smyčky vyšel }~��� =  )h.,k.
),0h�7). Z tohoto přenosu byly vypočítány 

parametry  motoru b =  0,00548V. �. � a J = 0,0081kg.m2.  

Pro metodu identifikace z přechodové charakteristiky byl navržen regulátor 

proudu metodou tvarování frekvenčních charakteristik. Ten byl také vložen do 

identifikačního programu a systém byl opět identifikován pro získání přenosu 

otáčkové smyčky. Tento přenos vyšel }~��� =  )0k,g
),/0�7), z něj vyplývající parametry 

byly b = 0,0068N.m.s a J = 0,0092kg.m2. 

Identifikované parametry obou metod jsou si velmi podobné a lze tedy 

usuzovat, že identifikace se zdařila velmi přesně. O tom také svědčí bezproblémový 

průběh regulovaných veličin. Rozdíly v nich mohou být dány například 

proměnlivým odporem motoru kvůli uhlíkovým kartáčům. Pro omezení těchto 

jevů byly uhlíkové kartáče několik hodin obrušovány zapnutím motoru 

“naprázdno”. 

Z výsledných přenosů soustav je patrné, že mechnická časová konstanta je asi o 

tři řády větší než elektrická. Ve výsledném regulačním ději se proto prakticky 

projeví pouze tato dominantní konstanta. Z tohoto důvodu bylomožné elektrické 

konstanty při návrhu regulátorů otáček zanedbat.  
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Seznam zkratek  

Značka   Název     Jednotka  

FPGA    Field programmable gate array  -  

NI    National     -  

DMA    Direct memory access   -    

RAM    Random access memory   -  

FIFO    First in first out    -  

RT    Real time     -       

Ui   Indukované napětí    V  

c    Konstanta stroje    - 

b   Viskózní tření   N.m.s 

ω    Úhlová rychlost   Rad/s 

N   Otáčky motoru    ot/s 

Φ    Magnetický tok    Wb      

Ra   Odpor vinutí kotvy    Ω      

Ia    Proud kotvou    A  

U    Celkové napětí na rotoru   V      

La    Indukčnost kotvy    H  

dia        Derivace proudu    A      

dt   Diferenciál času    s      

τa   Časová konstanta    s         

F(p)   Přenos systému    - 

Fp(p)   Přenos proudové smyčky  - 

Fo(p)   Přenos otáčkové smyčky  - 

FpR(p)   Přenos proudového regulátoru - 

FoR(p)    Přenos otáčkového regulátoru - 

M    Moment     Nm      

M0    Třecí moment    Nm  

J    Moment setrvačnosti  kg.m2 

p    Laplaceův operátor    -  

PWM    Pulzní šířková modulace   -  

P    Proporcionální člen    -  

I    Integrační člen    -  

D    Derivační člen    -  

ε    Realizační konstanta   -        

e(t)    Regulační odchylka     - 

x(t)    Akční veličina   -          

v1(t)    Porucha na vstupu soustavy       -    

v2(t)   Porucha na výstupu soustavy   - 
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y(t)    Výstup soustavy     - 

PRBS    Pseudo random binary sequence  -  

T    Časová konstanta     s  

MNČ    Metoda nejmenších čtverců  -  

 10  

MNC3 Funkce v Matlabu -        Výsledný přenos spojitého regulátoru -     Konstanta 

zesílení -      Integrační konstanta -     Konstanta -     Konstanta 
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Příloha 

Součástí práce je program na CD, vytvořený v prostředí LabVIEW. 

Funkce vytvořené v Matlabu: 

 

Funkce „MNC“ 
function  [ F, Fz ] = MNC( U, I )  
%UNTITLED2 Summary of this function goes here  
%   Detailed explanation goes here  
  
Ts = 0.00005;  
u = U(:);  
z = tf( 'z' , Ts);  
t = (0:Ts:((length(I)-1)*Ts));  
  
  
y = I(:);  
  
figure  
plot(t, y, 'r' )  
hold on 
  
k = 2:length(u);  
PHI = [u(k-1), -y(k-1)];  
Y = y(k);  
TH = PHI \ Y  
Fz = (TH(1)) / (z+TH(2))  
y = lsim(Fz, u, t);  
  
plot(t, y, 'b' )  
legend( 'y(k)'  , 'y_i_d_e_n_t(k)' )  
grid on 
ylabel( 'N [ot/s]' )  
xlabel( 't [s]' )  
hold off  
  
F = d2c(Fz, 'zoh' ); 
 

Funkce „LRTf“ 
function  [ F, Fz ] = LRTf( U, I)  
%UNTITLED2 Summary of this function goes here  
%   Detailed explanation goes here  
Ts = 0.00005;  
t = (0:Ts:((length(I)-1)*Ts));  
u = U(:);  
z = tf( 'z' , Ts);  
Y = I(:);  
  
delkaI = size(I);  
delkaU = size(U);  
  
if  delkaI ~= delkaU  
    eror( 'Spatne vstupni argumenty' );  
end  
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delka = delkaI(1);  
normalizace = I(delka);  
for  x = 1 : delka  
    normI(x) = (I(x)/normalizace);  
end  
  
for  y = delka : -1 : 1  
    if  normI(y) > 0.63  
        casovaKonstanta = y;  
    end  
    if  normI(y) == 0  
        startprechodovkyI = y;  
        break  
    end  
end  
  
for  z = delka : -1 : 1  
    if  U(z) == 0  
        startprechodovkyU = z;  
        break  
    end  
end  
  
nabeh = casovaKonstanta - startprechodovkyU;  
T = nabeh * Ts;  
K = I(delka)/U(delka);  
Td = startprechodovkyU - startprechodovkyI;  
  
p = tf( 'p' );  
F = (K/(T*p+1));  
Fz = c2d(F, Ts, 'zoh' );  
  
figure  
plot(t, Y, 'r' )  
hold on 
  
Y = lsim(Fz, u, t);  
  
plot(t, Y, 'b' )  
legend( 'y(k)'  , 'y_i_d_e_n_t(k)' )  
grid on 
ylabel( 'I [A]' )  
xlabel( 't [s]' )  
hold off  
end  
 
Funkce „prevod“ 
function  [ KR, TI ] = prevod( FR )  
%UNTITLED2 Summary of this function goes here  
%   Detailed explanation goes here  
[num, den] = tfdata(FR, 'v' );  
  
Tr = num(1, 1)/num(1, 2);  
Ti = den(1, 1)/num(1, 2);  
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r0 = Tr/Ti;  
ri = 1/Ti;  
  
  
TI = r0/ri;  
KR = r0;  
end  
  
 
Funkce “ZN1” 
function  [ FRPI ] = ZN1( F )  
%UNTITLED2 Summary of this function goes here  
%   Detailed explanation goes here  
  
p = tf( 'p' );  
Fd = F * exp(-0.000075*p);  
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(Fd);  
Kkrit = Gm;  
Tkrit = 2*pi/Wcg;  
  
%PI regulator  
FRPI = 0.2*Kkrit*(1+(1/(1*Tkrit*p)));  
  
  
end  
  
 
Funkce “ZN2” 
function  [ FRPI ] = ZN2( F )  
%UNTITLED2 Summary of this function goes here  
%   Detailed explanation goes here  
  
p = tf( 'p' );  
Fd = F * exp(-0.0075*p);  
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(Fd);  
Kkrit = Gm;  
Tkrit = 2*pi/Wcg;  
  
%PI regulator  
FRPI = 0.2*Kkrit*(1+(1/(1*Tkrit*p)));  
  
end  
  

Skript pro identifikaci MNC 
%identifikace proudove smycky  
load( 'ZNhotovo.mat' )  
load( 'ZNultimate.mat' )  
load( 'oZNfinal.mat' )  
  
Upn = Up3(:,:)/2000;  
Ipn = Ip3(:,:)*0.0062;  
  
Iooo = (Iznfinal);  
Nooo = (NZNfinal);  


