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ABSTRAKT 
Při návrhu mechatronického systému je třeba implementovat řízení do mechanismu 

technologického výrobku. Je proto zapotřebí vytvoření propojení nástroje pro návrh řízení a 
nástroje pro CAD návrhy mechanismů. Na tuto potřebu reagovala firma National 
Instruments vydáním toolkitu pro propojení NI LabVIEW s CAD nástrojem SolidWorks. 
Toto propojení umožňuje z prostředí NI LabVIEW ovládat simulace na virtuálním modelu v 
prostředí SolidWorks/COSMOS Motion a zpět získávat výsledky dynamické analýzy. Cílem 
práce je zhodnotit možnosti propojení vývojového nástroje a CAD systému a zhodnotit 
využití při návrhu mechatronického systému. 

ABSTRACT 
When designing a Mechatronics system should be the management implemented into 

the mechanism of technological products. It is therefore necessary to create a connection 
tool for the management design and tools for the CAD of the management mechanism. The 
company responded that the need for the issuance of National Instruments toolkit to connect 
the NI LabVIEW with SolidWorks CAD tool.  This link allows the NI LabVIEW 
environment to control the simulation on the virtual model in the 
SolidWorks/COSMOS Motion and back to obtain the results of dynamic analysis. The aim 
of this work is to evaluate the possibility of linking development tools and CAD system and 
evaluate its use in the design of Mechatronics system.  
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1 ÚVOD 

V dnešním světě je stále těsnější integrace hardwarových členů, které mohou být 
reprezentovány jak mechanickými soustavami, tak různými aktuátory či elektronickými 
prvky s informačními technologiemi a regulátory nejrůznějších typů. Tento postupující 
trend v oblasti technického vývoje si vyžádal vznik nového specifického odvětví, které 
realizuje návrh od mechanické části přes elektronickou, až po implementaci řízení a 
programové vybavení systému. Toto odvětví se nazývá mechatronika a jeho úkolem je 
nalézt optimální cestu návrhu systémů zasahujících právě do několika oborů a vytvořit 
mezi nimi synergické účinky. Při návrhu mechatronických systémů tedy hrají velmi 
důležitou roli vzájemné vztahy, protože mechanické prvky ovlivňují návrh elektronických 
systémů a naopak. Je proto zřejmé, že návrh takového mechatronického systému 
skládajícího se z několika specifických částí bude vyžadovat speciální programové 
vybavení realizující jak mechanické části virtuálního prototypu, tak řízení a modelování 
elektrických dynamických dějů. S ohledem na mnoho různých řešení a realizací návrhu 
dané problematiky hraje předběžné modelování mechatronických systémů významnou roli. 
S rozvojem výkonu informačních technologií je umožněno konstruktérům 
mechatronických systémů realizovat virtuální modely se stále většími detaily a vyhnout se 
tak chybám při řízení reálné soustavy vycházejících ze zjednodušených matematických 
popisů mechanické části. Další výhodou, která v umožňuje jednoduchý přechod 
z virtuálního modelování k reálnému mechanismu je současný trend  implementovat 
realizaci mechanické studie, simulující mechanismus po  dynamické stránce, přímo do 
CAD systémů a umožnit tak konstruktérům možnost simulace chování mechanismu, aniž 
by bylo zapotřebí transformovat model do jiné aplikace. 

V závislosti na znalostech a možnostech modelování dynamických dějů 
probíhajících v systému klesá potřeba realizace několika prototypů během vývoje jednoho 
systému, což může být v závislosti na složitosti systému finančně výhodné. Na tuto 
potřebu modelování mechanických soustav v CAD programu a návrhu řízení dané 
soustavy reagovaly firmy National Instrument a Dassault Systemes vývojem rozhraní 
umožňující přístup z prostředí pro modelování a řízení NI LabVIEW k virtuálnímu modelu 
vytvořeném v CAD programu SolidWorks. Tato kooperace dvou programů je 
průkopníkem na poli vývoje mechatronických systémů a poskytuje uživateli mnoho 
zajímavých nástrojů, které mohou významně urychlit a zefektivnit návrh celého 
mechatronického systému. Cílem této práce je zmapovat možnosti propojení obou 
programů a realizovat vývoj mechatronického systému za použití propojení vývojového 
nástroje a CAD aplikace. 
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2 MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMŮ 

Název Mechatronika byl poprvé použit v roce 1969 japonským inženýrem Tetsoro 
Morim, který realizoval soustavu skládající se z mechanické a elektronické části, která byla 
ovládána pomocí integrovaného řídicího systému. Samotné slovo Mechatronika vzniklo 
spojením slov MECHAnical systems and elecTRONIC a dalo následně název zcela 
novému oboru, zabývajícímu se návrhem moderních inteligentních výrobků postupem do 
té doby zcela odlišným. Mechatronický návrh využívá výhod postupu návrhu „shora dolů“ 
(vertikálně), vycházející ze specifikace projektovaného výrobku a v průběhu návrhu jsou 
implementovány a realizovány stále větší detaily. Pro tento přístup k navrhování 
elektromechanických soustav je zapotřebí, aby obor mechatronika integroval poznatky 
nejen z mechaniky, elektrotechniky a informatiky, ale i ostatních oborů, jako je například 
strategie plánování a metodologie projektování tzv. mechatronických výrobků. Postupem 
času, jak se obor mechatroniky rozvíjel, lze vysledovat tři základní etapy vývoje [1].  

V první etapě vývoje byl obor mechatroniky úzce spojen s vývojem a návrhem NC-
obráběcích strojů a následně s navrhováním robotů. V tomto období byl obor mechatroniky 
považován za jakési synonymum slova robotika.  

V průběhu osmdesátých let probíhala druhá etapa vývoje mechatroniky, kdy se 
koncept mechatroniky rozšířil a byl následně úspěšně využit pro návrh řady výrobků a 
označoval širší oblast na rozhraní mezi mechanikou a elektronikou.  

Konce osmdesátých let už dochází k vytvoření ustálenější metodiky návrhů 
mechatronických výrobků. Koncipuje se mechatronika jako vědní obor a současně dochází 
k její aplikaci na nejrůznější technické objekty.  

V dnešním světě je již velice vzácné najít elektromechanické zařízení, aniž by 
nebylo řízeno nějakým druhem integrovaného obvodu. Integrace řízení přímo do 
elektromechanické soustavy přináší celou řadu výhod, mezi které například patří vylepšení 
výkonu, nižší spotřeba energie, vyšší spolehlivost a bezpečnost provozu takovéto soustavy. 
Postupně s rostoucím výkonem řídících procesorů získávají mechatronické soustavy vyšší 
inteligenci, což udává také vyšší požadavky na interakci mezi elektrickou a mechanickou 
částí řízené soustavy. Dále je zde potřeba navrhovat řízení v uzavřených smyčkách, 
zabudování kontrolních prvků pro kompenzaci elektromechanických interakcí a vnějších 
rušivých vlivů nebo kontrolních prvků pro dodržování provozních požadavků daného 
systému [1].  

Ve většině tradičních přístupů návrhů elektromechanických zařízení dochází 
k implementaci řídících prvků až po realizaci prototypu soustavy, což může zapříčinit 
časově náročné zpětné dohledávání chyb a jejich příčin a řešení některých chyb může mít 
dokonce za následek zásadní změny v konstrukci. Také lze s ohledem na typ a požadavky 
navrhované soustavy klást důraz na některou část mechatronického odvětví, z čehož lze 
následně odvíjet i programové a simulační vybavení použité pro vývoj systému. 

 Mechatronické systémy mohou být určeny pro použití v široké oblasti strojírenství. 
Podle konstrukce se mohou dělit na mechanické komponenty, stroje, vozidla, přesné 
mechanické přístroje a mikromechanické komponenty. Příkladem přesných 
mechatronických přístrojů jsou například laserové a inkoustové tiskárny nebo mechaniky 
pevných disků. Proto zde nastupuje simultánní technické řešení (simultaneous 
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engineering), s cílem navrhnout komplexně integrovaný systém („organický systém“) a 
vytvořit synergické účinky. Návrh mechatronického systému tedy vyžaduje určité 
mezioborové znalosti a specifické programové vybavení, umožňující jak řešení 
dynamických dějů v mechanické oblasti a oblasti elektrotechnické, tak možnost aplikovat 
na takovýto systém určitý druh regulace nebo řízení. 

2.1 Definování mechatroniky 

Samotný obor mechatronika je velice mladý a stále se vyvíjí, proto není obsah 
pojmu mechatronika stále ještě přesně vymezen a přístupů k definování pojmu 
mechatronika je několik. 

Jako první vlastnost definující výraz mechatronika je synergická integrace strojního 
inženýrství, elektroniky a informačních technologií. Tato vlastnost zdůrazňuje že 
mechatronika přináší více než jen pouhý součet částí jednotlivých celků.  

Další vlastností definující pojem mechatronika je návrh a výroba zařízení majících 
jak mechanickou funkčnost, tak algoritmické řízení. Zde je kladen důraz na odlišení mezi 
mechatronikou a ostatními prolínajícími se obory, jako jsou informační technologie a 
elektromechanický návrh. Mechatronické výrobky plní mechanické funkce oproti 
pouhému zpracování dat a jsou algoritmicky řízeny a to nejenom pomocí klasických 
analogových PID regulátorů [1].  

Poslední neodmyslitelnou vlastností mechatroniky je navrhování inteligentních 
strojů. Zde je kladen důraz neurčitou "chytrost" navrhovaného stroje. Takovýto stroj musí 
vykazovat specifické vlastnosti jako je adaptabilita, autodiagnostika a možnost 
komunikace se spolupracujícími stroji nebo nadřazeným systémem. Právě adaptabilita je 
nejdůležitější požadavek vedoucí ke vzniku a vývoji mechatroniky. Obecně lze 
mechatroniku vymezit jako soubor idejí, metod, přístupů a prostředků k vytváření 
moderních, přednostně elektronicky řízených elektromechanických soustav 
s technologickým působením. Jedná se zpravidla o elektronické řízení pomocí 
programovatelných prostředků.  

2.2 Mechatronické inženýrství a mechatronický přístup 

Postupem času, jak jsou kladeny stále vyšší požadavky na řízení a adaptabilitu 
elektromechanických prostředků, ukazuje se tzv. klasický přístup k vývoji zařízení za 
nedostatečný. Tento klasický přístup je charakteristický sekvenčním postupem návrhu 
(obr. 1) elektromechanického výrobku, nazývaného též jako sériové inženýrství.  

 
Obr. 1 Klasická koncepce návrhu sériového inženýrství 
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Proto vzniklo takzvané paralelní inženýrství (obr. 2), představující centrálně řízený 
systémový a týmový přístup k vývoji nových výrobků. Paralelní inženýrství se v návrhové 
etapě vyznačuje komplexním přístupem k návrhu, kdy návrh řeší tým pracovníků ze všech 
podstatných fází technického života vyvíjeného objektu, který využívá rozpracovaných 
návrhů a je usměrňován koordinátorem projektu. Základní charakteristikou paralelního 
inženýrství je koncentrace všech podstatných rozměrových, tvarových, funkčních, 
spolehlivostních a servisních požadavků do oblasti návrhu. Technický objekt je tedy 
navrhován ze všech podstatných konstrukčních hledisek ,čímž se pravděpodobnost 
opakované rekonstrukce  po jeho otestování snižuje téměř na nulu, což je hlavní výhoda 
proti klasickému přístupu. Je tedy zřejmé, že vývoj výrobku, který obsahuje minimum 
rekonstrukčních požadavků, trvá kratší dobu než klasický sekvenční vývoj, kde byl 
technologický objekt navrhován pouze pro určitou část technického života výrobku [1]. 
Neodmyslitelnou roli při takovémto vývoji hraje programové vybavení, zaměřené na 
týmovou spolupráci a výměnu dat mezi jednotlivými konstrukčními týmy; může se jednat 
o databázové systémy a programy PDM (Project Data Managing). 

 
Obr. 2 Paralelní koncepce návrhu 

Mechatronický přístup má oproti předcházejícím přístupům dva specifické rysy. 
Jedním je zvýšený význam inženýrského návrhu, druhým je kladení důrazu na užší spojení 
mezi návrhem a ověřováním výsledného technického výrobku. Mechatronický tým musí 
tedy kombinovat různé návrhářské metodiky pro strojní, elektronické a softwarové 
technologie.  

Doposud neexistuje striktní návrhová metodika, existují pouze tradiční návrhové 
postupy ze strojní, elektronické a softwarové oblasti. Pro jejich propojení definuje 
mechatronika určitý systémový model a rozhraní mezi jednotlivými oblastmi. 
Mechatronický přístup (obr. 3) je tedy specifický pro heterogenní technologický výrobek, 
jehož vývoj je integrován komplexně jako průnik horizontální a vertikální integrace [1]. 
Komplexní integrace umožňuje při návrhu již zmiňovaný synergický efekt a vykazuje 
přednosti paralelního inženýrství. Mechatronický tým zabývající s vývojem technického 
objektu musí vykazovat interdisciplinární znalosti o objektu a o výrobních principech 
zahrnujících mechaniku, elektroniku a informatiku. 

 
Obr. 3 Mechatronická koncepce návrhu 
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3 MECHATRONICKÝ PŘÍSTUP K PROCESU NÁVRHU 
MECHATRONICKÉHO SYSTÉMU 

Mechatronický systém je řízená elektromechanická soustava s určitým 
technologickým působením. Může se jednat o pracovní stroj nebo zařízení. Cílem návrhu 
řízené elektromechanické soustavy je požadovaný technologický účinek dosažený 
transformací elektricko-mechanické energie a aplikováním řídicího algoritmu. Struktura 
soustavy obsahuje prvky rozdílné fyzikální podstaty (obr. 4) a jejich vzájemné vazby, které 
lze popsat zobecněnými členy a jejich přenosy, což je výhodou modelování dynamických 
dějů v těchto soustavách s využitím izomorfie mezi různými fyzikálními veličinami [1]. 

Současný vývoj mechatroniky ukazuje, že mechanické systémy, akční členy, 
snímače a mikroelektronické obvody mohou být integrovány do jednoho celku, takzvané 
mechatronické soustavy. Samotná integrace jednotlivých odvětví do mechatronické 
soustavy může probíhat dvěma způsoby a to jak integrací komponent, tak integrací na bázi 
zpracování informací. 

3.1 Integrace komponent 

Integrace komponent je založena na návrhu mechanické části systému a zavedení 
snímačů, akčních členů a mikropočítačů do mechanického systému. Takováto integrace 
může být omezena na konkrétní proces a snímač nebo na proces a akční člen. 
Mikropočítače mohou být zase integrovány se snímači nebo akčními členy, čímž vznikají 
takzvané chytré (SMART) prvky. 

3.2 Integrace na bázi zpracování informací 

Integrace na bázi zpracování informací je většinou založena na pokročilých řídících 
funkcích. U takového systému je použit nejen základní typ přímé a zpětnovazební 
regulace, ale také určitá nadřazená vyšší vrstva řízení, která zasahuje do procesu. Tato 
nadřazená vrstva je realizována díky znalostem konkrétního procesu, což poskytuje 
možnosti řešení problémů, jako jsou například diagnostika chyb, optimalizace procesu a 
celková správa procesu. Pro řešení takových problémů je využito většinou algoritmů pro 
zpracování informací v reálném čase, které musí být přizpůsobeny vlastnostem 
mechanického procesu vyjádřenými například matematickými modely. Pro realizaci 
takového řízení je také třeba disponovat určitou bází znalostí o řízeném systému. Pokud je 
v systému implementována takováto vrstva řízení, lze následně aplikovat řízení s učením, 
což vede k integraci na bázi softwaru adaptovaného procesem. 

Postup návrhu mechatronické soustavy spočívá ve vymezení jednotlivých oborů 
daného konkrétního systému [1]. Například definování mechanických, hydraulických, 
elektrotechnických a elektronických komponent systému. Následně je třeba získat 
dostačující matematicko-fyzikální popis těchto částí, dále je třeba s ohledem na požadavky 
chování soustavy aplikovat řízení buď nejnižší úrovně, nebo vyšší formu řízení s 
adaptivním chováním. Je zřejmé, že bez vhodného simulačního nástroje by takováto 
integrace jednotlivých mezioborových součástí byla velice komplikovaná a nemusela by 
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vést k požadovanému optimálnímu řešení. Pro samotný návrh komponent mechanické části 
mechatronického systému jsou využívány CAD/CAE (Computer Aided 
Design/Engineering) programy.  

Jako příklady mechatronických systémů lze uvézt automobily, CNC stroje, 
autonomní roboty, technologické automaty a linky, mobilní stroje, dopravní a manipulační 
prostředky, přístroje atd. Výrobky, které jsou výsledkem postupů podle principů 
mechatroniky, se vyznačují použitím pokrokových materiálů, novými technologickými 
účinky, špičkovými technickými vlastnostmi a účelovou strojovou "inteligencí", 
umožňující autonomní chování. 

Jak již bylo řečeno v předcházejícím textu, vychází koncepce mechatroniky 
z integrace poznatků z různých oblastí fyziky a technických disciplín. Smyslem 
mechatroniky je využití této integrace k dosažení výrobku s co možná nejlepšími 
technickými a ekonomickými parametry. Proto lze mechatronický návrh rozdělit do 
několika speciálních oblastí, jako je například oblast konstruování, oblast výroby a oblast 
kvality a spolehlivosti. Zaměříme se převážně na oblast konstruování, kde se jedná o 
nalezení vhodných softwarových prostředků, které musejí být schopny řešit jak 
konstrukční návrh – CAD programy, tak modelování různých dynamických jevů a řízení – 
matematické programy [1]. 

Oblast konstruování mechatronických výrobků ovlivňuje především zvyšování 
požadavků, které jsou na vývoj kladeny, jako jsou například: 

• Větší množství vykonávaných činností 
• Vyšší výkonnost a spolehlivost 
• Menší energetické náročnost 
• Minimální rozměry 
• Nižší cena 

Mezi další požadavky spojené s vývojem techniky patří zkrácení doby vývoje a 
konstrukce navrhovaného výrobku. Mezi důležitou část vývoje představuje využití 
pokusných modelů a prototypů, které dovolují výrobek odzkoušet pro případnou pozdější 
hromadnou výrobu. Vzhledem k tomu, že výroba a testování fyzického prototypu je velice 
finančně a časově náročné, je snaha jejich počet výrazně minimalizovat a převést tvorbu do 
virtuální oblasti formou takzvaných virtuálních prototypů. Virtuální prototyp lze podle 
jeho požadavků realizovat v množství CAD programů a ověřit jeho kinematické, 
dynamické a pevnostní charakteristiky. Na virtuální návrh je v poslední době kladen veliký 
důraz, neboť je již v počáteční fázi nutné uvažovat několik možných konfigurací výrobku a 
vybrat tu nejoptimálnější. 
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Obr. 4 Zobrazení mezioborového prolínání v mechatronickém systému 

3.3 Metodika mechatronického návrhu 

Po několikaletých zkušenostech z předcházejících let z průmyslové praxe se jeví, že 
klasický postup návrhu „zdola nahoru“ není optimální a je proto upřednostňován 
následující postup návrhu. Při hledání optimálního postupu návrhu mechatronického 
systému byl jako jeden z hlavních cílů dosažení flexibilnějšího modelu procesu návrhu 
podporovaného informační technologií (CAD a CAE). Postup návrhu je založen na 
následujících třech prvcích. 

• Cyklus návrhu na mikroúrovni 
• Cyklus návrhu na makroúrovni 
• Předdefinované moduly postupu pro obsluhu opakujících se pracovních 

kroků při vývoji mechatronické soustavy 

3.3.1 Cyklus návrhu na mikroúrovni 
Postup návrhu založený na mikroúrovni je obvykle používán při oborově 

specifickém návrhu. Jednotlivé části celého postupu návrhu jsou následující (obr. 5): 
Analýza stavu nebo zvolení cíle: Návrhový cyklus začíná buď zvolením cíle, nebo 

analýzou stavu [1]. Konstruktér si může zvolit z vnějšku stanovený cíl, po kterém 
následuje analýza stavu (postup vedený žádaným stavem), nebo analýza počátečního stavu 
následně formuluje cíl (postup vedený současným stavem) 

• Analýza a syntéza: Hledání řešení daných problémů navazuje na původní 
analýzu stavu nebo cíle. Probíhá opakované střídání mezi krokem analýzy a 
syntézy, které konstruktér vykonává částečně úmyslně, ale také částečně 
nevědomě. Cílem každého kroku je vypracování alternativní varianty řešení. 
Při hledání řešení je možné, že se vyskytnou problémy, které vyžadují 
návrat k analýze stavu nebo volbě cíle nebo je proveden následující krok 
analýzy a vyhodnocení. 
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• Analýza a vyhodnocení: Konkrétní řešené varianty jsou v průběhu hledání 
řešení doplněny o detailní výpočet. Analýza může být prováděna například 
výpočtem nebo simulací, experimentem a jinými způsoby. Výsledek 
vyhodnocení je takový, že návrh nebo doporučení jedné nebo více možných 
řešení by měly připravit cestu pro přijetí. 

• Rozhodnutí: Pokud předchozí postup řešení problému vede k uspokojivému 
výsledku, může být učiněno rozhodnutí, jestliže tomu tak není, musíme se 
vrátit zpět k analýze stavu a formulaci cíle. 

• Plánování dalších postupů nebo učení:Plánování dalšího postupu bude 
v mnoha případech probíhat více či méně hladce k dalším cyklům řešení 
problému a tato cesta vede k efektivnímu vývoji postupu takto upraveného 
stavu. Mimo vyhodnocení dosažených výsledků mohou být na konci 
každého mikrocyklu zobrazeny dva po sobě dosažené výsledky pro kritické 
posouzení. Můžeme tím zjistit, jak asi dobré byly výsledky těchto kroků 
procesu a toho případně využít při procesu učení[1]. 

 
Obr. 5 Cyklus návrhu na mikroúrovni 

3.3.2 Cyklus návrhu na makroúrovni 
Tento cyklus návrhu popisuje návrh mechatronického systému použitelný pro 

navržení obecného prvku a může mít při konkretizaci soustavy jinou podobu [1]. 
Navrhováním soustavy rozumíme proces, který vychází ze zadaných požadavků a vede ke 
konkrétní technické soustavě. V tomto případě je celý návrh reprezentován jednotlivými 
mechatronickými prvky a vztahy mezi nimi (obr. 6). 

• Požadavky: Počáteční bod návrhu je tvořen aktuálními počátečními 
požadavky. Definovaná soustava je určena přibližně a je popsána formou 
požadavků. Tyto požadavky se vztahují k výrobku a jsou poté 
vyhodnocovány. 
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• Návrh soustavy: Cílem je vytvořit mezioborovou koncepci řešení, která 
popisuje hlavní fyzikální a logické vlastnosti budoucího výrobku. Pro tuto 
fázi je celková činnost shrnuta do jednotlivých hlavních činností. Těmto 
činnostem jsou přiřazeny vhodné principy práce nebo zvolené prvky a 
provedení těchto činností je následně testováno na soustavě. 

• Oborově specifický návrh: Na základě společně vyvíjené koncepce řešení 
probíhá konkretizace obvykle odděleně v příslušném oboru. Jedná se o 
zajištění rozhodujících činností výrobku, proto je potřebná detailnější 
analýza a výpočet. 

• Integrace soustavy: Jedná se o vytvoření celkové soustavy integracím 
výsledků z jednotlivých oborů tak, aby bylo možné vzájemné interakce. 

• Zajištění vlastností: Postup návrhu musí být nepřetržitě kontrolován na 
základě stanovené koncepce řešení a určených požadavků. Musí být 
zajištěna shoda vlastností soustavy s vlastnostmi požadovanými. 

• Modelování a analýza modelu: Tyto fáze vytvářejí, popisují a vyšetřují 
vlastnosti soustavy s využitím simulačních modelů a simulačních IT 
nástrojů. 

• Výrobek: Výsledný technologický výrobek je výsledkem nepřetržitého 
průběhu makrocyklu. V této souvislosti je výrobek chápán ve významu 
nikdy neukončeného procesu. Budoucí výrobek můžeme vytvořit 
vylepšením již existujícího technologického výrobku, čímž zvyšujeme 
takzvanou zralost výrobku. Stupni zralosti jsou například laboratorní 
vzorek, funkční vzorek a prototyp[1]. 

Jednotlivé funkční fáze návrhu mechatronického výrobku byly popsány a nyní 
přistoupíme k samotnému popisu návrhu. V prvním cyklu návrhu je výrobek funkčně 
určen a jsou zkoumány a následně dimenzovány první činnosti. Výrobek je v tomto 
okamžiku většinou realizován ve formě laboratorního vzorku. Princip činnosti popisuje 
vztah mezi fyzikálním účinkem a mezi rozměrovými a materiálovými vlastnostmi. Toto 
umožňuje určit principy řešení pro vykonávání dílčích činností. Prvky řešení jsou 
realizovány a je odzkoušeno a otestováno vykonávání činnosti. Jedná se převážně o 
moduly a podsestavy, založených na principu činnosti. Vnitřní počítačová reprezentace 
řešení prvku porovnává různá hlediska chování i tvaru. Každé z těchto hledisek je různě 
upřednostňováno tak, aby odpovídalo fázím vývojového procesu. Hledisko tvaru zahrnuje 
podmínky určeného principu řešení a přesnější podmínky pro určení stavební struktury. 
Hledisko chování může v případě softwaru například zahrnovat práci s daty abstraktního 
typu v počáteční fázi vývoje a s kódy v pozdějších vývojových fázích [1]. 

Následnou konkretizací v druhém cyklu, kde jsou stanoveny konečné rozměry 
řešených prvků a provedena simulace chování a skutečného provedení, je vytvořen první 
funkční vzorek. V závislosti na postupu práce na návrhu a na typu a složitosti vývojového 
úkolu mohou být pro připravenost výrobku k sériové výrobě požadovány další 
makrocykly.  Počet makrocyklů a provedených kroků závisí na druhu vývojového úkolu. 
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Obr. 6 Cyklus návrhu na makroúrovni (makrocyklus) 

3.3.3 Pracovní postup pro opakující se pracovní kroky 
Některé dílčí kroky, které se při návrhu mechatronického systému opakují, mohou 

být popsány konkrétněji jako částečně předdefinované moduly pracovního postupu [1]. 
Moduly pracovního postupu při návrhu soustavy, při modelování a analýze modelu, při 
oborově specifickém návrhu, při integraci systému a při zajištění vlastností jsou 
následující: 

• Návrh soustavy: Tento návrh začíná abstrakcí představ, popsaných 
v seznamu požadavků. Tato abstrakce slouží k tomu, abychom se vyhnuly 
použití předem určených prvků, které by zúžily výběr možných řešení. 
Cílem je určit, co je podstatné a co je použitelné pro řešení problému. Toho 
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je dosaženo redukcí seznamu požadavků na nejdůležitější požadavky a 
takovou formulaci problému, která je k řešení neutrální. 

• Sestavení struktury činnosti: Celková činnost je odvozena z popisu úlohy. 
Představuje cílovou činnost pro chování systému za pracovních podmínek. 
Pracovní podmínky představují vstupní veličiny, výstupní veličiny popisují 
požadované chování. Po doplnění požadovaných veličin toku materiálu, 
toku energie a toku informací a sestavení blokového schématu mohou být 
stanoveny vzájemné vztahy mezi vstupními a výstupními veličinami. Tato 
úloha je obecně ovšem příliš složitá na to, aby dovolila technickou realizaci 
z celkové činnosti [1]. Proto musí být celková činnost rozdělena do dílčích 
činností. Dílčími činnostmi mechatronické soustavy rozumíme například 
pohon, řízení v uzavřené smyčce, měření, hnací ústrojí a podobné činnosti. 
Dílčí činnosti jsou vzájemně propojeny prostřednictví toku materiálu, 
energetického toku a toku informací tak, aby vytvořily struktury činnosti, 
popsaly chování a odhalily včas rozpory. Cílem je v nezbytné míře 
podrobně určit strukturu činnosti k nalezení principů činnosti a prvků řešení, 
které budou tyto dílčí činnosti provádět. Jestliže to pro určitou dílčí činnost 
není možné, musí tato být dále rozdělena. To se realizuje opakováním kroků 
analýzy a kroků syntézy. 

• Hledání principů činnosti a prvků řešení pro provádění dílčích činností: Pro 
jednotlivé dílčí činnosti se hledají vhodné principy činnosti a prvky řešení 
[1]. Vyhledávání a přiřazování se uskutečňuje krok za krokem a proces 
pokračuje tak dlouho, dokud nejsou všechny dílčí činnosti zajištěny 
vhodnými principy  

• Konkretizace variant pro nalezení řešení: Uvažovaná ideová řešení nejsou 
obvykle dostatečně konkrétní pro stanovení výsledné koncepce a k tomu, 
aby bylo možno pokračovat v návrhu po jednotlivých technických 
disciplínách. Do úvahy musejí být vzata další hlediska, jako jsou náchylnost 
k poruchám, hmotnost, provozní životnost atd. 

• Modelování a analýza modelů: Mechatronické soustavy by z důvodu jejich 
složité struktury a charakteru napříč obory měly být analyzovány IT 
nástroji. Bez modelování celkového chování není možné navrhovat složité 
mechatronické výrobky. Modelování a analýza systému se uskutečňuje 
s ohledem na dynamiku, ohřev, rozptylová pole, vibrace atd. 

• Oborově specifický návrh: Při přiřazování principů činnosti a prvků řešení 
dílčím činnostem je prováděna dekompozice, tj. rozdělení činnosti mezi 
dané obory. Vývoj v dotčených oborech se uskutečňuje na základě metodik 
návrhu, které jsou charakterizovány vlastními způsoby uvažování, 
terminologií a zkušenostmi. 

• Integrace soustavy: Tato je chápána jako složení částí do celku (budoucí 
výrobek představovaný s ohledem na stupeň zralosti např. laboratorním 
vzorkem, funkčním vzorkem, prototypem). 
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• Zajištění vlastností: V jednotlivých fázích návrhu soustavy, oborového 
návrhu a systémové integrace soustavy je třeba vybírat varianty řešení a 
spojovat jejich vlastnosti na základě seznamu požadavků. Vlastnostmi 
mohou být číselné charakteristiky, formulované výroky atd. Takzvané 
ověření vlastností zahrnuje dva termíny: ověření a potvrzení, které popisují 
různé části procesu ověřování vlastností soustavy. 

• Ověření: V technických soustavách je chápáno jako kontrola, zda způsob, 
kterým je něco realizováno (např. softwarový program) odpovídá (např. 
popisu algoritmu). V běžné řeči ověření obvykle znamená odpověď na 
otázku: je vyvíjen bezvadný výrobek? 

• Potvrzení: V technických systémech je chápáno jako testování, zda je 
výrobek vyhovující pro zamýšlený účel nebo zda dosahuje požadované 
hodnoty. Hodnotí se rovnocenně očekávání technického odborníka i 
uživatele. V běžné řeči potvrzení obvykle znamená odpověď na otázku: je 
vyvíjen dobrý výrobek. 

3.3.4 Návrh soustavy založený na modelu 
Pro zefektivnění vývoje mechatronických prostředků je neodmyslitelné předběžné 

modelování. Při vytváření modelů soustavy jsou brány všechny podstatné obory potřebné 
pro návrh daného technologického výrobku. Vznikají tak modely popisující danou 
soustavu z několika hledisek. Typy modelů mohou být například modely požadavků 
reprezentující požadavky na soustavu nebo modely chování podpisující činnost soustavy. 
Modely popisující tvary výrobku jsou popisovány jako modely CAD. Při návrhu 
technologického výrobku jsou zejména potřebné popisy chování, které definují 
mezioborové funkční vazby. Vzhledem k tomu, že celková činnost mechatronického 
systému je určena interakcí jednotlivých disciplín, je nutné pracovat paralelně s různými 
oborovými modely [1]. Integrace modelů do mechatronického návrhu pomocí 
matematického popisu je jednou z často užívaných, neboť již byly vytvořeny 
standardizované matematické popisy pro různé obory. Jednotlivé modely mohou být 
vytvářeny na různé úrovni abstrakce, aby bylo možné popsat chování systému 
s požadovanou přesností. Mezi základní modely patří (obr. 7) : 

• Topologický model   
Jedná se o základní modelování systému, kdy je modelována nejprve 
základní topologie systému. Ta popisuje propojení jednotlivých dílčích 
prvků. Každý prvek obecně představuje tři činnosti - kinematickou, 
dynamickou a mechatronickou. 

• Fyzikální model 
Ten je určen na základně topologického popisu a je definován vlastními 
proměnnými systému, jako je například hmotnost, délka anebo pro 
elektrické systémy odpor a délka. V případě mechanického systému je 
například určován počet a propojení nepohyblivých částí., definice 
pohyblivých částí nebo rozložení hmoty v systému. 

• Matematický model  
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Tento model vytváří základ pro popis chování systému. Vytvořený fyzikální 
model se převede na abstraktní vyjádření ve formě matematického popisu, 
obvykle se jedná o soustavu rovnic.  

• Numerický model 
Tento model se získá z úpravy matematického modelu, aby jej bylo možné 
algoritmizovat a simulovat na počítači. Numerický model závisí na úrovni 
modelování podrobností, na metodě řešení a na matematickém modelu, 
zejména s ohledem na nelinearity v systému. Následně jsou numerickému 
modelu zadány konkrétní hodnoty, což je známo jako parametrizace 
numerického modelu a je proveden výpočet. 

2 2
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Obr. 7 Modely mechatronického systému 
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4 NÁSTROJE PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACI 
TECHNICKÝCH SOUSTAV 

Při vývoji mechatronického systému je vývojář postaven před řešení problematiky 
několika fyzikálních oborů. Proto vznikají nové vývojové nástroje, které se snaží ulehčit 
vývoj mechatronického prostředku svojí modulární strukturou, přičemž jednotlivé moduly 
(toolboxy) řeší danou fyzikální problematiku a umožňují vzájemné propojení tak, že jsou 
schopny reprezentovat mechatronický systém jako jeden celek. Vzhledem k velkému 
rozsahu modelování je nejprve třeba vymezit oblast modelování, která je potřebná pro 
realizaci návrhu mechatronického výrobku. Pro převážnou řadu problémů vztahujících se k 
analýze a návrhu chování komplexních mechatronických systémů je dostačující považovat 
reálná tělesa jako dynamické systémy se soustředěnými parametry. V převážné většině 
představuje přípustné zjednodušení, které výrazně ulehčí nebo dokonce umožní řešení jako 
takové. V mechanice jsou to soustavy tuhých (nedeformovatelných) těles propojených 
vazbami, které mohou být pružné – tzv. soustavy  MBS (Multi Body System). 

4.1 Vymezení řešených úloh modelováním 

Pro modelování mechatronických systémů je třeba řešit několik specifických 
problémů mechaniky, jejichž vymezení je vázáno na požadavky mechatronické soustavy. 

4.1.1 Úloha kinematiky 
Zabývá se přímou a inverzní úlohou kinematiky, generováním trajektorie. 

Z hlediska výpočtu představuje řešení soustav algebraických nelineárních rovnic, příp. 
transcendentních rovnic; analytické řešení inverzní úlohy často není snadné najít a používá 
se iterační algoritmus, využívající výpočtu Jakobiánu. 

4.1.2 Úloha statiky 
Slouží k přibližnému návrhu pohonů a parametrů mechanických částí robota, po 

stránce výpočtu se jedná o řešení algebraických rovnic. 

4.1.3 Úloha dynamiky 
Zabývá se řešením setrvačných účinků mechanických částí systému, které mohou 

být podstatné pro pohyb mechanismu. Jde o řešení soustavy nelineárních obyčejných 
diferenciálních rovnic, inverzní úlohu nelineární algebraické rovnice. 

4.1.4 Pevnostní analýza 
Slouží k dimenzování a optimalizaci jednotlivých částí mechanismu. V závislosti 

na charakteru konstrukce je možné aplikovat metodu konečných prvků a modifikovat 
rozměrové parametry konstrukce mechatronického systému. 

4.1.5 Návrh a dimenzování pohonů 
Na základě znalosti potřebné síly a rychlosti, resp. momentu a úhlové rychlosti je 

vybrán nebo případně konstruován vhodný pohon (motor a převodovka). 
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4.1.6 Model CAD/CAM pro potřeby výroby 
V současné době poskytují nástroje pro tvorbu CAD modelu i reálnou dynamickou 

simulaci a mnoho dalších funkcí, které jsou schopné analyzovat vytvořený CAD model 
pevnostní analýzou, založenou na silách a působeních z dynamické simulace a poskytují i 
informaci o kolizi mezi jednotlivými těly mechanismu. V případě použití takovéhoto 
nástroje je zajištěna i realistická simulace, založená na skutečném tvaru jednotlivých částí 
bez nutnosti převodu daného CAD formátu a využívání dodatečného vizualizačního 
nástroje. 

Dále CAD systémy umožňují jednoduché převedení CAD modelu do systému pro 
plánování a řízení výrobního procesu včetně přípravy programů pro CNC obrábění (CAM), 
kde jsou modelu přiřazeny řezné podmínky a program lze přímo využít pro obrábění, 
z čehož vyplývá, že v dnešní době již prakticky není možné realizovat výrobu bez 
dokumentace vytvořené CAD nástrojem. 

4.2 Nástroj pro komplexní modelování mechatronických systémů 

Zásadním cílem vývoje nástrojů pro modelování je vyvinout komplexní nástroj tak, 
aby bylo možné s jedním modelem provést všechny výše uvedené úlohy a nemuselo 
docházet k přemodelování řešeného výrobku pro potřeby řešení konkrétních úloh. Neustálé 
vytváření nových a nových modelů pro potřeby jednotlivých analýz vede nejen ke zvýšené 
časové náročnosti procesu modelování, ale převážně ke vzniku velkého množství chyb jak 
nepozorností při tvorbě nového modelu, tak zanedbáním jiných méně podstatných 
vlastností řešeného výrobku z pohledu cílové analýzy. 

Separované řešení jednotlivých elementárních úloh nemůže poskytnout věrohodný 
pohled na modelovaný mechatronický systém jako na celek a je velice obtížné zachytit 
energetické a informační toky mezi jednotlivými podsystémy. Je proto zapotřebí pracovat 
s komplexním modelem, který je tvořen jednotlivými moduly, řešící specifické fyzikální 
úlohy a je propojen do jednoho komplexního celku. Při komplexním modelování se 
postupuje jinak než v klasickém pojetí konstrukce, při němž byl systém dekomponován na 
jednotlivé elementární „obory“, které byly řešeny odděleně příslušnými programovými 
nástroji. U vysoce optimalizovaných soustav tak postupovat nelze. Hodnota parametrů 
mechanických, pohonných a řídicích návrhů je natolik provázána, že provedení nelze od 
sebe oddělit. Klasický přístup vede ve většině případů na předimenzování dílčích 
podsystémů, které není možné opomenout. 

Pro modelování mechatronických systémů je třeba disponovat softwarovým 
nástrojem, který je schopen komplexního modelování, umožňující implementaci 
následujících modulů: 

• Mechanický model (dynamika mechanismu mechatronické soustavy) 
• Elektrický model (modelování dynamiky elektrických modelů) 
• Elektronický model (senzorika, řídicí elektronika, apod.) 
• Řídící model (řízení aktuátorů) 
• Nadřazená úroveň řízení a plánování (plánování trajektorie, inteligence) 

Podle propojení jednotlivých modulů lze jednotlivé nástroje pro modelování a 
simulaci mechatronických systémů zařadit do několika kategorií, přičemž se zaměříme na 
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interakci mezi mechanickým modelem a ostatními moduly. Mechanický model lze podle 
požadavků na jeho přesnost a vizualizaci realizovat několika způsoby. V následující části 
jsou uvedeny současná řešení modelování mechanických soustav v průběhu návrhu. 

4.3 Modelica 

Modelica je speciální nástroj pro modelování fyzikálních systémů, který je založen 
na objektově orientovaném modelu. Jednotlivé prvky jsou soustředěny do knihoven a 
požadovaná funkčnost daného bloku je realizována pomocí modifikace parametrů. 
Základní knihovna prvků „Modelica standard library“ soustřeďuje bloky pro řešení 
různých fyzikálních úloh. Prvky jsou reprezentovány formou elementárních entit, např. 
class, model, block, connector, package, rekord, type. Po uspořádání jednotlivých prvků do 
mechatronického systému je zapotřebí využít nástroje pro výpočet „Modelica translator“. 

4.3.1 Modelica additions Multibody 
Jedná se o rozšiřující knihovnu programu Modelica, implementující možnost 

modelování mechanických systémů. Pro realizaci mechanické soustavy jsou využívány 
jednotlivé abstraktní prvky, které jsou umístěné v patřičných knihovnách. Při konstrukci 
jednoduchého mechanismu (obr. 8) jsou pak vkládány instance těchto prvků, které jsou 
rozděleny do následujících kategorií: 

• Inerciální systém 
Definuje základní vztažný systém, který musí obsahovat každá mechanická 
soustava.  

• Pevná tělesa 
Objekty pevných těles jsou soustředěny v knihovně Multibody.Parts, která 
obsahuje několik druhů pevných těles s parametry hmotnosti a momenty 
setrvačnosti. Celá knihovna je dále rozčleněna do základních tvarů těles, 
jako jsou například cylindrická tělesa a klasická krychlová tělesa. 

• Vazby 
Tato kategorie definuje vazby mezi jednotlivými těly mechanické soustavy. 
Vzhledem k možnosti modelování uzavřených kinematických řetězců jsou 
vazby rozděleny do podskupin Tree-Joints a Cut-Joints. První podskupina 
vazeb definuje klasické vazby mezi těly mechanismu, které v případě 
otevřeného kinematického řetězce vytvářejí stromovou strukturu 
mechanismu. Druhá podskupina je využita v případě konstrukce uzavřeného 
kinematického řetězce, kdy je tímto typem vazby definováno spojení 
krajních bodů mechanismu. 

• Silové působení 
Tato kategorie soustřeďuje silová působení mezi jednotlivými těly a 
vazbami mechanismu a jsou zde obsaženy i prvky tlumení.  

• Snímače 
Prvky této kategorie jsou používány pro určování relativních vzdáleností 
mezi dvěma body v rámci mechanismu. 
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Na následujícím obrázku je příklad mechanismu, který ilustruje uspořádávání 
jednotlivých prvků při tvorbě mechanické soustavy. Základní prvek zde tvoří vztažný 
systém, ke kterému je připojena rotační vazba, kde je definováno působení tlumení. 
Následně je k vazbě připojeno tělo mechanismu, které má parametry hmotnosti a 
kvadratických momentů. 

 
Obr. 8 Objektová reprezentace mechanismu v programu Modelica [5] 

4.4 Dymola (Dynamic modeling laboratory) 

Dymola představuje další nástroj pro modelování a simulaci mechatronických 
systémů, založených na předchozím nástroji Modelica s využitím výpočtu pomocí 
„Modelica translator“. Implemetuje rozšířenou funkčnost pomocí knihoven založených na 
knihovně „Modelica standart library“, které jsou podle své oblasti použití pojmenovány: 
MultiBody Library, PowerTrain Library, HydraulicsLibrary, Pneumatics Library, 
VehicleDynamics Library, AirConditioning Library. Samotný vývojový nástroj je 
koncipován tak, aby umožňoval kooperaci s jinými vývojovými nástroji. Jednotlivé bloky 
mechatronického modelu mohou být vkládány při vývoji (obr. 9) buď ze základní 
knihovny, nebo ze specifických knihoven. Nástroj umožňuje uživateli vytvářet své vlastní 
knihovny prvků a ty dále používat. Pro detailnější mechanické modely lze využít CAD 
nástrojů podporující export do formátu DXF a STL. Pro simulaci transformuje Dymola 
model do simulačního kódu. Dymola představuje úplné simulační prostředí a poskytuje 
možnost exportovat kód do prostředí MATLAB/Simulink. 
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Obr. 9 Modelování mechanické soustavy v programu Dymola [4] 

4.5 20-SIM 

Tento nástroj pro návrh a simulaci mechatronických soustav patří mezi nástroje 
schopné komplexně modelovat mechatronický systém obsahující mechanické, elektrické a 
hydraulické části. Byl vyvinut na University of Twente, která mu propůjčila i jeho název. 
Tvorba modelu v tomto nástroji je založena na vzájemném provázání rovnic, blokových 
diagramů a schémat (bond-graphs). Jednotlivé funkce programu jsou soustředěny do 
toolboxů. Pro tvorbu mechanických systémů je určen 3D Mechanisc toolbox, který 
umožňuje tvorbu mechanismu pomocí bloků reprezentujících vazby a části. Bloky jsou 
vkládány do hierarchického stromu podle struktury mechanismu, jak je ukázáno na 
obrázku (Obr. 10). Následnou animaci simulovaného mechanismu lze pak provézt pomocí 
Animation toolboxu, kam lze přímo importovat těla mechanismu v podporovaných 
formátech CAD programu. 

 
Obr. 10 Příklad modelování mechanické soustavy v programu 20-SIM [6] 
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4.6 MathWorks Matlab/Simulink 

Vývojový program MATLAB je určen pro komplexní modelování 
mechatronických systémů a poskytuje velké množství výpočetních nástrojů pro realizaci 
řízení a identifikaci systémů. Obsahuje i grafické programovací prostředí Simulink pro 
vytváření řídících algoritmů a pro řešení dynamiky řízených soustav. 

Simulační program SimMechanics je součástí rodiny programů Matlab/Simulink. 
Celá tato rodina programů je určena pro vědecké a technické výpočty, založených na 
maticových výpočtech, díky nimž získal také svůj název MatLab-MATrix LABoratory. 
V dnešní době poskytuje mnoho specifických toolboxů obsahující konkrétní funkce pro 
řešení problematiky numerických výpočtů a vývoje algoritmů v daných oblastech. 
Samotné jádro Matlabu poskytuje numerický a programátorský aparát pro provádění 
nejrůznějších numerických výpočtů. Ve spolupráci s tímto jádrem lze potom realizovat 
nejrůznější dynamické děje v prostředí Simulink, poskytující blokové grafické rozhraní. 
V tomto grafickém prostředí lze provádět návrhy elektrotechnických soustav i návrhy a 
simulace dynamiky mechanických soustav [7].  

Speciální toolbox určený pro mechanické výpočty a modelování mechanických 
soustav má název SimMechnics.  SimMechanics rozšiřuje možnosti Simulinku o 
prostředky na modelování a simulaci mechanických zařízení a jejich řídicích systémů. 
Tento produkt obsahuje knihovny simulinkových bloků, které odpovídají reálným 
součástem mechanických soustav. Nalezneme zde bloky představující různá tělesa, 
kloubová spojení, pohybové šrouby, tlumiče, pružiny, senzory, akční členy a podobně. 
Pomocí těchto bloků lze intuitivně vytvářet grafické reprezentace složitých mechanických 
soustav (obr. 11), napojovat je na okolní prostředí a řídicí systémy modelované rovněž 
nástroji Simulinku. Tak lze simulovat vzájemné působení mechanických částí a jejich 
řídicích jednotek a vliv celé soustavy na okolní prostředí a naopak. SimMechanics nabízí 
kinematickou a dynamickou analýzu mechanických systémů. Tento produkt dovoluje 
modelovat složité mechanické soustavy, které jsou součástí většiny reálných zařízení, např. 
výrobních a stavebních strojů, automobilů, letadel, lékařských přístrojů a podobně.  

Pro základní zobrazení mechanické soustavy lze využít animačních schopností 
modulu Matlabu. Doporučené je spojení programu SimMechanics s Virtual Reality 
Toolboxem, čímž se získá realistická animace modelu mechanické soustavy ve 3D 
prostředí virtuální reality. Interaktivní vizualizace průběhu simulace Virtual Reality 
Toolboxem poskytuje realistický pohled na konstrukci a dynamiku modelu a tím umožňuje 
hlubší pochopení zákonitostí simulovaného procesu.  
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Obr. 11 Příklad modelování mechanismu v prostředí Matlab-SimMechanics [11] 

Mezi jednu z hlavních výhod programu Matlab-SimMechanics patří využití funkce 
Linmod, která umožňuje vytvořit linearizovaný stavový model mechanické soustavy v 
blízkosti konkrétního operativního bodu přímo z mechanické soustavy realizované 
v prostředí SimMechanics. Dále lze tento liearizovaný model použít například pro řízení 
dané mechanické soustavy. 
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4.7 National Instrument LabVIEW 

Grafické programovací prostředí NI LabVIEW je v dnešní době velice populární 
vývojový nástroj, poskytující uživateli podle jeho požadavků celou řadu mechatronických 
nástrojů. Obsahuje mnoho specifických toolkitů zaměřených na danou problematiku. 
Programování v takovémto grafickém prostředí je velice názorné a intuitivní. Jednotlivé 
funkční prvky jsou reprezentovány grafickými bloky, obsahujícími vstupní a výstupní 
proměnné. Algoritmus programu nebo knihovny se realizuje pomocí propojování těchto 
funkčních bloků v blokovém diagramu. NI LabVIEW disponuje celou řadou toolkitu, 
realizujících jednotlivé specifické problematiky, například zpracování signálu nebo návrh 
řízení. S tím je spojena i problematika identifikace řízeného systému, která obsahuje 
mnoho metod pro získávání parametrů modelu pomocí vstupního signálu a odezvy 
systému. Pro model systému lze navrhnou řízení využitím speciálního toolkitu 
soustřeďujícího nástroje pro návrh a realizaci řízení a to jak diskrétního, tak i spojitého. 
NI LabVIEW integruje podporu i pro realizaci reálných aplikací, jak pro PC s využitím 
různých typů multifunkčních DAQ karet, tak i pro real-time systémy, vhodných pro 
průmyslové použití. Toto prostředí také umožňuje realizovat programy pomocí různých 
technologií a převést klasické programování pomocí kódu do grafické podoby a 
zpřehlednit některé algoritmy. Podporovanými technologiemi jsou .NET a ActiveX. 
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5 PROPOJENÍ NÁSTROJŮ MECHATRONIKY S CAD SYSTÉMY 

Při návrhu mechatronického systému je zapotřebí překonat překážku mezi návrhem 
konstrukce mechanismu a implementací řídících algoritmů pro aktuátory. V současné době 
je proto vedena snaha využití softwarových technologií pro komunikaci mezi aplikací 
realizující řídící algoritmy a aplikací pro návrh konstrukcí. Jedná se o programovou 
komunikaci, která byla dříve nemyslitelná z důvodu vysokých hardwarových požadavků a 
nedostatečných softwarových technologií. V současnosti disponují CAD aplikace možností 
programování své funkčnosti pomocí softwarových technologií pro usnadnění práce a 
rozšíření své funkce formou nadstavbových modulů. 

5.1 Možnosti propojení a spolupráce aplikací 

Návrh aplikací procházel postupem času vývojem, který byl veden snahou 
zjednodušit vytváření aplikací. Z počátku byly aplikace programovány strukturálně. Tento 
způsob realizace aplikací začal být nedostačující v okamžiku vytváření složitějších kódů, 
zabezpečujících práci s daty jiných programů, kdy bylo třeba například naprogramovat 
funkčnost zobrazování cizích dat znovu do aplikace, která tato data přejala od jiné. 
Narůstaly tak nejenom nároky na využití procesoru, ale stoupaly i paměťové požadavky. 
Prvním zjednodušením vytváření aplikací bylo používání dynamicky linkovaných 
knihoven, které ale nedokázaly tuto problematiku komplexně řešit. Východiskem se zdál 
být model objektově orientovaného programování, který zavedl novou filozofii do 
vytváření aplikací, zpřehlednil a zefektivnil vytváření programů, ale nevyřešil komunikaci 
mezi aplikacemi, tj. jak jednoduše použít v jedné aplikaci funkčnost jiné aplikace. Reakcí 
na potřebu využívání funkčnosti jiné aplikace se začal formovat takzvaný modulární 
systém programování, který tuto potřebu řeší a formuluje takzvané abstraktní modely 
aplikací, jejichž funkčnost lze používat z programového kódu pomocí rozhraní.  

5.1.1 API (Application program interface) 
Aplikační rozhraní programu je popis přístupných tříd, funkcí a metod programu 

přístupných přes některé z níže uvedených rozhraní. Jedná se o oblast softwarového 
inženýrství, ve které je využíváno určitého souboru funkcí, datových struktur a tříd 
knihovny, například jádra operačního systému nebo nějakého programu, pro které je 
aplikační rozhraní definováno. API samo je pouze popis tříd, datových typů, funkcí a 
metod, které jsou v daném rozhraní k dispozici, tento popis je obvykle vázán na konkrétní 
programovací jazyk nebo skupinu jazyků. API je nezbytnou nutností pro kterýkoliv z 
následujících přístupů, protože přes něj nebo jeho znalost přistupuje programátor k 
požadovaným prostředkům. Součástí API bývá nejčastěji jeho dokumentace, v lepších 
případech i ukázkové příklady jak API používat. 

5.1.2 Dynamicky připojované knihovny (DLL) 
Jako první počin zjednodušení tvorby aplikací bylo soustředění funkcí, řešících 

požadovaný problém, do dynamicky připojovaných knihoven. Aplikace se pak odkazuje 
nebo v případě potřeby si knihovnu připojí a používá její funkčnost. Obecně pro DLL 
knihovny nebylo definováno žádné rozhraní, pouze jednoduchá pravidla pro 
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připojení/odpojení knihovny, což vedlo k mnoha problémům, z nichž největším 
problémem je, že množství dll knihoven je použitelných pouze konkrétním typem nebo 
dokonce verzí vývojového nástroje. Tím vznikla obrovská nekompatibilita a spousta 
dalších problémů, protože mnoho výrobců vývojových nástrojů vytvářelo velmi často i 
úmyslně nekompatibilní knihovny. Další problém nastal s rozšířením OOP 
programovacích nástrojů, kdy se výrobci až na výjimky odmítli dohodnout na binárním 
rozhraní těchto knihoven, které se pak stávali silně závislé na konkrétním překladači, bez 
jakékoliv možnosti použít tuto knihovnu s nástroji jiných výrobců. Pro tyto a další 
problémy, byla postupně uváděna rozhraní, která výše uvedené problémy více či méně 
úspěšně řeší. 

5.1.3 Komponentové modely aplikací 
Pro uvedené nedostatky dynamicky linkovaných knihoven a z důvodu vývoje 

složitějších aplikací vznikly takzvané komponentové modely, které nejen že řeší 
nedostatky dll knihoven, ale přinášejí do tvorby programů i celou řadu výhod: 

• Jednodušší údržba aplikací 
• Lepší opakované využití kódu 
• Možnost tvorby knihoven komponent 
• Možnost přizpůsobení a rozšíření existujících aplikací 
• Podpora distribuovaných aplikací 

 Rozložení aplikace na jednotlivé oddělené části (komponenty) umožňuje opravu chyb 
jednoduchým přeložením chybné části kódu, stejně tak tomu může být i v případě doplnění 
nebo vylepšení kódu, který komponenta nebo aplikace obsahuje. Z této filozofie vyplývá 
i jednodušší distribuce opravených verzí aplikací. Komponentový model pro tvorbu 
aplikací přináší i zjednodušení na poli znovupoužitelnosti programového kódu, kdy není 
nutné programovat funkčnost aplikace znovu, ale stačí využít funkčnost připojené 
komponenty. Jedním ze způsobů, jak podpořit znovupoužitelnost programového kódu je i 
možnost použití knihoven komponent. Skládání aplikací bylo dlouholetým problémem, 
protože existující dll knihovny byly vzájemně nekompatibilní a byly vždy určeny pro 
speciální programové prostředí [10].  

Komponentové modely umožňují i problematiku přizpůsobení aplikací přímo na 
řešení daného problému. Klasické monolitické aplikace poskytovali svoji funkci, ale 
nebylo možné si je upravit pro konkrétní případ anebo automatizovat. Pokročilejší 
komponentové modely také umožňují své rozložení na více počítačů, dokáže se tak snížit 
požadavek výkon jednotlivých klientských stanic. 

5.1.4 DDE 
Jako předchůdce současných komponentových modelů je technologie vyvinutá 

firmou Microsoft s názvem Dynamic Data Exchange (dynamická výměna dat). Jednalo se 
o technologii, která vznikla s příchodem operačního systému Windows, kde bylo zapotřebí 
umožnit běh několika aplikací souběžně a vytvořit systém výměny dat mezi nimi. Tato 
výměna dat byla nejprve realizována formou schránky (clipboard) a také pomocí DDE. 
Oba tyto způsoby ale byly nedostatečné pro realizaci složitější úkolů [10]. 
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5.1.5 OLE (Object linking embedding) 
V roce 1992 přišla firma Microsoft s novou technologií OLE, která poprvé 

umožňovala inteligentně vkládat dokumenty jednotlivých aplikací do jiných dokumentů. 
Tento způsob vkládání byl sice umožněný již dříve pomocí schránky, ale prostřednictvím 
technologie OLE byly vedle vložených dat také uchovány informace o jejich zdroji [10]. 
Díky nim pak bylo možné jednoduchým poklepáním na vložený dokument vyvolat 
patřičný editor pro jeho úpravu. První verze OLE byla interně postavené na technologii 
DDE, která se následně ukázala být jako těžkopádná a svazující.  

5.1.6 OLE 2 
Nová verze OLE2, uvolněná v roce 1993, byla zcela přepracována a za svůj základ 

použila myšlenku komponentového softwaru. Díky této strategii bylo možné rozšířit 
možnosti, které OLE poskytuje svým uživatelům. Zejména to byla možnost přímé editace 
vložených dokumentů v prostředí jednoho programu, která nese název „visual editing“ 
[10]. OLE bylo velmi složitým systémem, určeným pro řešení jednoho typu úloh a 
samostatné použití komponentové technologie bylo pro tvorbu obecných aplikací 
přinejmenším dosti problematické.  

5.1.7 COM  
V roce 1995 se poprvé objevila samostatná technologie, která od té doby zažívá 

rozvoj a uplatnění. Ukázalo se totiž, že s její pomocí lze jednoduše vytvářet rozsáhlé 
projekty a vyřešit mnoho problémů, které byly zmíněny v předchozím textu. Základní 
jednoduché komponenty podporující technologii COM umožňují realizovat principy 
stavebnicové tvorby programů. Při spolupráci dvou aplikací v technologii COM je 
uplatněn model klient/server, přičemž klientem je aplikace využívající služeb jiné aplikace 
a server je aplikace poskytující své služby [10]. Hlavní myšlenka, na které je postavena 
tato technologie, je zavedení binárně nezávislého komunikačního nástroje, jemuž se říká 
rozhraní (interface). Tato myšlenka umožňuje rozdělit programový kód do dvou částí, 
první část je Rozhraní a druhou částí je samotná Implementace. Rozhraní představuje 
datový typ deklarující seznam metod neboli operací, které může klientská aplikace 
využívat.  

Pro technologii COM je definováno základní rozhraní IUnknown, které musí 
bezpodmínečně všechny komponenty COM implementovat, nezávisle na počtu a typu 
všech ostatních rozhraní. IUnknown se tak stává základním rozhraním při definici většiny 
všech ostatních rozhraní každého COM objektu. Toto rozhraní implementuje potřebné 
metody, které musí každá komponenta vykonávat. Konkrétní metody potřebné pro práci 
komponenty jsou: 

• AddRef 
Metoda inkrementující počítadlo referencí ze všech připojených 
klientů. Tato metoda vrací aktuální počet referencí z klientských 
aplikací. 

• Relase 
Metoda dekrementující počítadlo referencí, Pokud počítadlo klesne 
na počet referencí 0, objekt se může sám odstranit z paměti. 
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• QueryInterface  
Metoda slouží k dotazu na existující rozhraní, které je identifikováno 
parametrem pomocí jedinečného čísla. Pokud komponenta rozhraní 
implemetuje, je navrácen ukazatel na požadované rozhraní. 

 

 
Obr. 12 Základní koncepce spolupráce aplikace a komponenty 

Na obrázku (obr. 12) je zobrazena spolupráce mezi klientskou aplikací a 
komponentou specifikace COM, jejíž princip je následující: klientská aplikace volá metody 
objektu, které jsou zpřístupněny přes rozhraní zveřejněné danou komponentou. Rozhraní je 
tak vlastně jediným přístupovým bodem jinak uzavřeného objektu, které umožňuje 
klientské aplikaci komunikovat s objektem.  

 COM-Distribuce komponent 
Jak je zřejmé z předcházejícího textu, každá komponenta je uložena v určitém 

binárním souboru, který zabezpečuje výkonnou část funkčnosti softwarové komponenty. 
Komponenty COM mohou být distribuovány ve dvou základních formách: 

• Komponenta ve formě dynamicky linkované knihovny 
• Komponenta ve formě spustitelné aplikace 

 In-process (Komponenta ve formě DLL) 
Nejjednodušším typem komponenty v technologii COM je ve formě DLL souboru. 

Takovýto dynamicky linkovaný soubor obsahuje spustitelný kód, který si aplikace může 
kdykoliv uložit do paměti a spustit. V okamžiku, kdy je komponenta načtena do paměti a 
objekt nebo více objektů je vytvořeno na požádání klientské aplikace v jejím adresovém 
prostoru z definic COM třídy v souboru a spuštěno (obr. 13). Aplikace volá přímo metody 
pomocí rozhraní objektu, neboť má objekt uložen ve svém vlastním adresovém prostoru a 
má přístup k přesným adresám rozhraní. V momentě, kdy jsou provedeny všechny 
požadované úkoly, a klientská aplikace přestane objekt potřebovat, je celá dynamicky 
linkovaná knihovna z paměťového prostoru aplikace odstraněna. 

 
Obr. 13 Volání funkčnosti z dynamicky linkované knihovny 
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 Out-of-process (Komponenta ve formě spustitelné aplikace) 
Pokud je komponenta ve formě spustitelného souboru, nastává složitější situace, 

plynoucí z oddělených adresových prostorů klientské a serverové aplikace. Pokud 
klientská aplikace provádí volání metody či funkce, která je jako v předchozím případě 
v jejím vlastním adresovém prostoru, provede to tím způsobem, že předá procesoru 
instrukci, ze které adresy má být požadovaná funkce spuštěna. Problém však nastává, když 
komponenta leží v jiné aplikaci a tudíž i v odděleném adresovém prostoru. V technologii 
COM je principem řešení použití zástupného Proxi objektu, který řeší provázání 
adresových prostorů dvou aplikací (obr. 14). V případě potřeby volání komponenty z jiné 
aplikace prostoru vznikne v adresovém prostoru klientské aplikace zástupní objekt Proxy, 
který je prezentován jako objekt serverové aplikace se všemi požadovanými rozhraními, 
s tím rozdílem, že tento objekt samotný nemůže vykonávat požadovanou funkčnost. Jeho 
úkolem je pouze prezentovat se jako volaná komponenta a zajistit shromažďování 
parametrů volaného rozhraní a následně provézt předání parametrů volání do odděleného 
adresového prostoru serverové aplikace. Na straně volané aplikace, tedy COM serveru, je 
protějšek Proxi objektu, který zajišťuje realizaci doručeného volání s názvem Stub. Objekt 
Stub potom dokáže zavolat objekt nebo přesněji jeho rozhraní stejným způsobem, jako by 
klientská a serverová aplikace byly ve stejném adresovém prostoru. Dále zajišťuje Stub 
objekt i zpětné odeslání návratové hodnoty směrem ke klientské aplikaci. 

 
Obr. 14 Volání funkčnosti serverové aplikace ze spustitelné aplikace 

5.1.8 COM událostní služba (COM Events) 
Událostní služba technologie COM zpřístupňuje klientským aplikacím 

informovanost o určitém stavu, který nastane v serverové aplikaci a následně lze na tento 
stav reagovat formou obslužné funkce. Hlavní prvky COM technologie zprostředkující tuto 
funkčnost jsou následující. 

• Publisher 
Jedná se o komponentu serverové aplikace, ve které vznikají události 
poskytované serverovým aplikacím. 

• Subscriber 
Objekt klientské aplikace, který reaguje na událost vzniklou v serverové 
aplikaci. 

• Event systém 
Jedná se interní součást COM technologie, která realizuje doručení události 
od serverové aplikace do klientské aplikace. 
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Po vytvoření a kompilaci Publisheru a Subscriberu je třeba oba zaregistrovat v Event 
systému. Subscriber oznámí Event systému k odběru jakých událostí je připraven. Jedná se 
vlastně o definování COM rozhraní v Event sytému, přes které může Publisher události 
předávat. Publisher se v Event systému zaregistruje pomocí takzvané Event třídy, což je 
zvláštní COM komponenta, která standardním způsobem přijímá volání Publishera a 
předává je Event systému. Tato komponenta je generována pomocí typové knihovny, která 
definuje parametry a jiné speciální údaje Event událostech. Jakmile proběhne tato 
vzájemná registrace, lze Event systém využívat (obr. 15). Když Publisher detekuje nějakou 
událost serverové aplikace, která se má sdělit klientské aplikaci prostřednictvím 
Subscribera, předá ji formou volání rozhraní Event třídy událostnímu systému a událostní 
systém se postará o rozšíření události do všech zaregistrovaných klientských aplikací[10].  

 

Obr. 15 Struktura COM událostního systému 

 Technologie Automation 
Princip technologie Automation je založený na technologii COM. Její model je 

opět vytvořený formou klient/server, ale implementuje rozšiřující rozhraní pro komunikaci 
s programovou komponentou, které nese název IDispatch. Na rozdíl od technologie COM 
nejsou metody automation serveru volány přímo, nýbrž přes speciální mechanismus 
zabudovaných v metodách rozhraní IDispatch. Znamená to sice na jedné straně určitou 
časovou náročnost spojenou s vyvoláním metody a předáním parametrů, ale na druhé 
straně přináší určitý unifikovaný přístup k libovolné komponentě a možnost kontroly 
správnosti předaných parametrů. Téměř všechny služby lze poskytnout klientským 
aplikacím prostřednictvím rozhraní IDispatch [10].  

 Automation klient 
Automation klient je aplikace, která má ve své funkčnosti implementovánu 

manipulaci s objekty v jiné aplikaci. Manipulace s objekty a provádění jejich funkčnosti je 
realizováno pomocí jejich vlastností a metod. Klientská aplikace může zjistit aktuální 
potřebné informace o rozhraní objektu serverové aplikace dvěma způsoby, které se od sebe 
liší informovaností o daném rozhraní v okamžiku volání funkčnosti klientské aplikace. 

• Klienti získávající dynamicky informace o rozhraní serverové aplikace 
IDispatch umožňuje volání metod objetu bez jakékoliv znalosti struktury 
jednotlivých rozhraní. Jediné, co je třeba v okamžiku volání serverové 
aplikace znát, je název komponenty, název volané metody a parametry 
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metody. Na rozdíl od jiných technologií není potřeba znát název rozhraní. 
Při použití volání IDispatch nejsou používány regulérní metody COM 
rozhraní, ale metody jiného typu zprostředkované interpretovaným jazykem. 
Při volání musí nejprve interpretovaný jazyk zjistit interní číslo metody 
uzavřené v komponentě (každá metoda je v komponentě, kromě názvu, 
identifikována jedinečným číslem). V praxi proběhnou vlastně dva příkazy. 
Nejprve je zavolána metoda GetIDsOfName, která realizuje převod 
jednoznačného názvu na číslo a následně je provedena funkce Invoke 
s jednoznačným identifikátorem a polem jejich parametrů. 

• Klienti obsahující statickou informaci o rozhraní serverové aplikace 
Klientské aplikace mající informaci o rozhraních serverové aplikace staticky 
vždy k dispozici využívají takzvaných typových knihoven.  
Typové knihovny jsou soubory mající standardizovaný binární tvar, což 
umožňuje jejich použití z jakéhokoliv programovacího jazyku (například i 
z grafického programovacího prostředí). Pokud chce potom interpretovaný 
programovací jazyk zjistit, jak má provést volání komponenty stačí, aby 
načetl typovou knihovnu do paměti a následně používal standardního 
rozhraní ITypeLib pro přistupování k informacím o jednotlivých rozhraních. 
Je možné potom provézt i kontrolu zda jsou parametry zadávané rozhraní 
správného typu. 

 Automation server 
Je aplikace realizovaná pomocí COM technologie zpřístupňující formou 

definovaného rozhraní IDispatch svoji funkčnost jiné klientské aplikaci, která může 
manipulovat s objekty v této aplikaci.  

5.1.9 .NET Framework 
Postupem času se ukázalo být nedostačující požívání technologie COM z důvodu 

zapouzdřenosti jednotlivých objektů a zprostředkování funkčnosti pouze formou rozhraní. 
Tato forma skrytí své vnitřní realizace na úrovni binárního kódu znemožňuje používání 
dědičnosti při vývoji aplikací. Tuto problematiku řeší v současnosti nejnovější technologie 
softwarového inženýrství, která svými principy umožňuje využívat všech možností 
objektově orientovaného programování, jako jsou klasické třídy, metody, vlastnosti, 
konstruktory, události a polymorfizmus. Každá aplikace vytvořená pro .NET Framework je 
jazykově invariantní z důvodu používání technologie, která ve své podstatě podporuje 
objektovou filozofii. Dále tato technologie podporuje rozšířené možnosti bezpečnosti 
aplikačního kódu a řeší problematiku instalace aplikací a nasazování knihoven do 
operačního systému známé i v době COM aplikací pod pojmem DLL Hell. Pro práci se 
starší verzí softwarové technologie COM jsou realizovány konverzní knihovny, zajišťující 
podporu programování COM objektů v rámci aplikace .NET. Celá technologie přináší i 
nezávislost programového kódu na používané platformě pomocí technologie CLR. Při 
realizaci programu technologií .NET je příslušný programový kód přeložen do 
intermediálního jazyka (není kompilován přímo do strojového kódu dané platformy jako u 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                                                       DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

  36  
  

předcházejících technologií) a následně se spustí kompilátor Just-in-time, který překládá 
intermediální jazyk přímo pro cílovou platformu. 

5.2 SolidWorks/COSMOS Motion 

3D CAD program SolidWorks je nástroj pro modelování technických soustav, 
disponující celou řadou funkcí pro vytváření CAD modelů pro nejrůznější obory. Tento 
nástroj umožňuje vytvářet tři hlavní typy dokumentu. Prvním typem dokumentu jsou díly, 
které reprezentují jednotlivé části mechanismu, druhým typem dokumentu jsou sestavy, 
který umožňuje soustředit jednotlivé díly do funkčního mechanismu - sestavy a třetím 
typem dokumentu jsou výkresy, které reprezentují výkresovou dokumentaci dílů a sestav 
nutnou pro jejich výrobu. Aplikace SolidWorks patří v současné době k velmi používaným 
CAD nástrojům a dokáže poskytovat celou řadu doplňkových funkcí pomocí takzvaných 
„doplňkových modulů“. Velice významné je propojení tohoto nástroje s nástroji 
COSMOS, které umožňují s vytvořeným CAD model provádět různé analýzy, jedná se 
například o analýzu proudění, napěťovou analýzu a v neposlední řadě o pohybovou 
simulaci, zprostředkovanou nástrojem COSMOS Motion. 

5.2.1 Realizace pohybové simulace v prostředí SolidWorks/COSMOS Motion 
Nástroj COSMOS Motion je určen pro realizaci kinematických a dynamických 

analýz modelu mechanismu v prostředí SolidWorks. Nástroj COSMOS Motion je založen 
na výpočtovém jádře MSC ADAMS a je plně integrován do prostředí SolidWorks. 

Návrh mechanismu probíhá následujícím způsobem. Nejprve jsou realizovány 
modely jednotlivých dílců v prostředí SolidWorks i s definicí materiálů. Následně jsou tyto 
dílce vloženy do sestavy a v místech spojení mezi dílci jsou definovány odpovídající 
vazby. Model sestavy i s definovanými vazbami je automaticky přenesen do dynamické 
studie COSMOS Motion. Ve studii je možné definovat, které vazby se budou pro studii 
použity, a které budou potlačeny (svařeny). Dále je ve studii nutné zadat chování součásti 
při kontaktu s jinou. Při simulaci studie je možno definovat kontakty mezi některými tělesy 
a následně po proběhnutí výpočtu získat reakční sílu ve vazbách (obr. 16). 
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Obr. 16 Realizace návrhu mechanické soustavy v SolidWorks/COSMOS Motion 
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5.3 NI LabVIEW-SolidWorks/COSMOS Motion Mechatronics toolkit 

Spoluprácí firem National Instruments (LabVIEW) a Dassault Systemes 
(SolidWorks) vznikl nástroj, umožňující propojení virtuálního modelu vytvořeného v CAD 
programu SolidWorks do prostředí NI LabVIEW a zpřístupnit tento model nástrojům 
obsaženým v LabVIEW. Typické aplikace takto vzniklého komplexního nástroje jsou 
následující: 

 Návrh trajektorie pohybu 
Z NI LabVIEW je možné realizovat komplexní kinematickou studii, obsahující 

sekvenci pohybových profilů pro jednotlivé prvky modelu v SolidWorks. Momentální 
verze programu je schopna realizovat dvou dimenzionální pohybové trajektorie. Každý 
pohybový profil obsahuje po definování okrajových podmínek posun nebo natočení 
daného prvku, rychlost a zrychlení. 

 Vizualizace pohybové studie 
Během návrhu řízení systému v NI LabVIEW je možné realizovat vizualizaci 

v třídimensionálním prostředí SolidWorks a provést kontrolu pohybu jednotlivých částí 
mechanismu, aniž by bylo zapotřebí vytvářet fyzický prototyp systému, což vede 
k velkému zrychlení vývoje a k celkovému snížení nákladů. 

 Detekce kolizí 
Vzhledem k tomu, že program SolidWorks COSMOS Motion obsahuje nástroj pro 

pohybové studie a detekci kolizí, lze jej využít souběžně s pohybovou simulací a předejít 
tak kolizím u skutečného reálného zařízení a buď upravit trajektorie pomocí změny 
záběrných momentů v aktuátorech soustavy, nebo provést konstrukční opatření, tak aby k 
tomuto nemohlo dojít. 

 Časová optimalizace pohybové studie 
Při využití již hotové pohybové studie generované programovým prostředím 

NI LabVIEW společně s fyzikálními vlastnostmi modelu, mezi které například patří 
dynamické parametry jednotlivých součástí a tření ve vazbách. Zpětně lze optimalizovat 
mechatronický systém v SolidWorks s ohledem na jeho časové požadavky. 

 Návrh parametrů pohonu 
Pomocí dynamických parametrů modelu soustavy a požadovaného pohybu 

definovaného požadavky pohybu soustavy je možné po proběhnutí simulace získat 
potřebné zrychlení jednotlivých aktuátorů soustavy v SolidWorks. 

 Řízení průběhu simulace mechatronického systému 
Z prostředí NI LabVIEW lze spouštět a získávat výsledky simulace modelu v 

SolidWorks. Tato aplikace použití propojení NI LabVIEW a SolidWorks pro návrh 
mechatronických soustav je nejzajímavější možností, ale v současné době není tato 
aplikace v požadovaném stavu tak, aby umožnila maximálně komplexní návrh a simulaci 
řízení mechatronické soustavy. 
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5.3.2 Vnitřní realizace toolkitu 
Mechatronický toolkit je integrován do prostředí NI LabVIEW pomocí knihovny 

virtuálních přístrojů (VI), které se napojují na knihovny SolidWorks a COSMOS pomocí 
technologie COM (obr. 17). Toolkit je rozdělen do několika funkčních vrstev, z nichž 
každá vrstva implementuje funkce vrstvy nadřazené. 

 
Obr. 17 Koncepce propojeni NI LabVIEW a SolidWorks 2007 COSMOS Motion 

5.3.3 API SolidWorks/COSMOS Motion  
Aplikační rozhraní pro nástroj COSMOS Motion do SolidWorksu je řešeno formou 

COM technologie. Vlastní rozhraní je přístupné přes soubor cmotionswapi.dll a exportuje 
všechny potřebné datové typy, třídy a metody pro používání dynamických studií nástroje 
COSMOS Motion (obr. 18). Jejich stručný popis a jejich využití pro simulaci je uveden 
v následujícím odstavci. 

 Základním kořenovým prvkem cele objektové struktury COSMOS Motion je 
objekt IDDMAddin. Jedná se o objekt přípojného modulu SolidWorks, který umožňuje 
uživateli přístup k simulované sestavě a mechanismu soustavy. Ve studii je simulovaná 
sestava reprezentována objektem IDDMAssembly. Poskytuje informace o jejím aktuálním 
stavu a umožňuje přístup k jednotlivým prvkům sestavy. 

Mechanismus po stránce simulační je reprezentován objektem IDDMMechanism a 
umožňuje vkládat silová působení, tlumení a pružiny, ale také zajišťuje nastavování 
jednotek jednotlivých fyzikálních veličin nebo způsob vykreslování výsledků. Dále 
poskytuje objekt aktuální simulace IDDMSimulation, který umožňuje pracovat s výpočtem 
simulace, nastavovat délku výpočtu, spouštět výpočet a poskytovat informaci o 
momentálním čase ukončeného výpočtu. Pro nastavení výpočtu je zde objekt 
IDDMIntegrator umožňující volbu typu řešiče, minimálního a maximálního iteračního 
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kroku a dalších parametrů výpočtu. Aplikační rozhraní poskytuje mnoho dalších objektů 
pro práci se studií, které lze využít k získání informací o průběhu výpočtu a množství 
objektů poskytujících možnost nastavování parametrů mechanismu, ale neobsahuje 
událostní systém, který by informoval během průběhu výpočtu studie o aktuálním stavu 
mechanismu a umožnil modifikovat hodnoty silových působení. Simulace je po této 
stránce uzavřená přístupu z okolních aplikací a neumožňuje proto během výpočtu 
aplikovat plnohodnotné řízení. 

 

Obr 18. Komunikace aplikací NI LabVIEW a SolidWorks 2007-COSMOS Motion 

 Rozdělení prvků toolkitu 
Knihovna funkcí realizujících propojení grafického vývojového prostředí a CAD 

systému je rozdělena do několika základních podskupin, které umožňují uživateli provádět 
specifické funkce na daném mechanismu a zároveň zpětně získávat parametry pohybu 
vztažené k jednotlivým komponentám mechanismu. Základní filozofií vytváření 
pohybových studií pomocí tohoto nástroje je definování pohybových profilů, skládajících 
se z kinematických veličin určujících průběh pohybu požadovaných aktuátorů, 
reprezentovaných v pohybové studii doplňkového modulu COSMOS Motion vazbami a 
pohyby ve vazbách. Pro práci se simulačním toolkitem jsou vytvořeny základní skupiny 
soustřeďující prvky (obr. 19) podle jejich funkce, jak při zadávání pohybových profilů, tak 
i při zajištění komunikace s aplikací SolidWorks. 

 Prvky datových struktur (Controls) 
První podskupina implementuje takzvané “Control” prvky, které umožňují uživateli 

přístup k používaným datovým strukturám. Prvky jsou realizovány v prostředí LabVIEW 
formou Control component, které umožňují uživateli definovat podobu dat předávaných 
programu. Jedná se o analogii uživatelem definované datové struktury skládající se 
z různých datových typů v jiných programovacích jazycích. 

 Prvky pro odstraňování částí simulace (Delete) 
Druhá podskupina poskytuje ”Delete” prvky, umožňujících uživateli odstraňovat 

jednotlivé části simulace, ať se jedná o akční síly v mechanismu, jednotlivé komponenty 
mechanické soustavy nebo výsledky simulace. Prvky jsou realizovány pomocí přímého 
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napojení na aplikační rozhraní doplňkového modulu COSMOS Motion a nebo realizují 
svoji funkčnost zprostředkovaně přes jiný prvek připojený na rozhraní, ale jsou mu 
nadefinovány selektivní parametry pro konkretizaci prvků mazání. 

 Prvky pro získávání parametrů simulace (Get) 
Třetí podskupina soustřeďuje “Get” prvky, poskytující uživateli přístup k 

parametrům modelovaného mechanismu. Může se například jednat o tření ve vazbách, 
gravitační sílu působící na mechanismus, ale hlavně parametry pohybu jednotlivých 
komponent tělesa. Lze také získat fyzikální vlastnosti těles mechanismu, jako je například 
kinetická energie, což je realizováno pomocí přímého napojení na aplikační rozhraní. Po 
zadání jedinečné identifikace pomocí jména komponenty modelu je vrácena hodnota 
energie po proběhnutí výpočtu pohybu. 

 Inicializační prvky (Init) 
Čtvrtá skupina obsahuje “Init“ prvky provádějící inicializaci propojení mezi CAD 

systémem a grafickým vývojovým prostředím, zároveň jsou zde prvky ukončující 
propojení. Před každou simulací je třeba realizovat spojení s aktivní instancí programu 
SolidWorks a inicializovat reference na její rozhraní, všechny ostatní prvky toolkitu 
následně využívají inicializovaná rozhraní pro provádění své funkčnosti. 

 Prvky pro nastavování parametrů simulace (Set) 
Pátá skupina poskytuje “Set” prvky, umožňující uživateli nastavovat například 

akční síly ve vazbách, parametry prostředí, jako je například gravitační zrychlení působící 
na soustavu. Tyto prvky jsou volány před spuštěním simulace a nastavují například 
parametry silového působení ve vazbách nebo definují chování prostředí působící na 
simulovaný mechanismus. Tyto prvky lze volat pouze před spuštěním simulace pohybové 
studie nebo po spuštění simulace, v jejím průběhu nelze již parametry měnit. 

 Nástroje (Utilities) a Doplňkové prvky (Shared) 
Šestá skupina obsahuje takzvané “Utilities” prvky, sadu nástrojů provádějící různé 

konverze datových struktur do struktur užívaných v toolkitu a následně načítaných do 
CAD systému. Skupina doplňkových prvků také zajišťuje přidávání pohybových profilů, 
které jsou definovány jedinečným identifikátorem formou atributů programu 
NI LabVIEW.  
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Obr. 19 Prvky NI LabVIEW-SolidWorks/COSMOS Motion Mechatronics Toolkit 

Všechny prvky toolkitu přistupují přes COM rozhraní ke COSMOS Motion. 
V inicializačních prvcích jsou realizovány zpřístupnění potřebných rozhraní, které jsou 
dále předávány ostatním prvkům pomocí datové struktury NI LabVIEW cluster a obsahují 
reference na základní rozhraní COSMOS Motion. Prvky toolkitu s těmito rozhraními 
pracují a volají jejich metody nebo nastavují jejich parametry. Pro názornost jsou zde 
uvedeny příklady vnitřní realizace, které jsou přímo napojené na rozhraní nebo realizují 
svoji funkci zprostředkovaně přes jiný prvek, který provádí volání rozhraní aplikace 
SolidWorks. 

5.3.4 Příklady vnitřní realizace prvků toolkitu 
Prvky toolkitu lze rozdělit do dvou kategorií, na prvky, které reprezentují nejnižší 

vrstvu toolkitu a jsou připojeny přímo na rozhraní aplikace SolidWorks a prvky, které 
provádějí svoji funkčnost prostřednictvím jiných prvků tohoto toolkitu a realizují určitou 
nezbytnou funkčnost. Soubor prvků mechatronického toolkitu obsahuje VI soubory, 
zajišťující propojení s rozhraním COSMOS Motion. Nejjednodušší prvky, zajišťující 
nastavování parametrů a odečítání výsledků pohybové studie, získávají potřebné třídy 
aplikačního rozhraní formou struktury, která po inicializaci obsahuje rozhraní IDDMAddin, 
IDDMAssemby, IDDMMechanism a IDDMSimulation.  
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 Inicializace referencí 
Jedná se o prvek komunikující přímo s rozhraním COSMOS Motion (obr. 20). 

Tento prvek obsahuje příkazy, které jsou zapotřebí pro inicializaci základních rozhraní. Na 
obrázku je znázorněno načtení rozhraní formou konstanty z typové knihovny a následně je 
provedena inicializace rozhraní na doplňkový modul s názvem IDDMAddin. Toto rozhraní 
umožňuje po volání své metody vrátit ukazatel na rozhraní aktuální sestavy 
IDDMAssembly, obsahující vlastnost aktuálního mechanismu IDDMMechanism. Tyto 
rozhraní jsou následně formou reference předávány dalším prvků toolkitu. 

 
Obr 20. Inicializace referencí na serverovou aplikaci SolidWorks 

 Spuštění a výpočet simulace 
Prvek zajišťující spuštění simulace je reprezentantem prvku toolkitu, který realizuje 

svoji funkčnost prostřednictvím ostatních prvků, připojených přímo na rozhraní COSMOS 
Motion. Při jeho použití je zajištěna inicializace základních referencí na COSMOS Motion 
a následně je realizováno načtení požadovaného silového působení v pohybové studii 
mechanismu, které probíhá ve smyčce a načítá hodnoty z pohybového profilu 
definovaného v aplikaci NI LabVIEW. Při načtení hodnot silového působení je nalezen 
nejdelší čas z pole vstupujících pohybových profilů a je nastaven jako čas pohybové studie 
a je spuštěn výpočet pomocí prvku připojeného na rozhraní výpočtu pohybové studie. Po 
proběhnutí výpočtu a simulace v COSMOS Motion je uzavřeno spojení s aplikací 
SolidWorks a jsou odstraněny základní reference na všechna rozhraní (obr. 21). 

 
Obr 21. Spuštění a výpočet simulace 
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5.4 NI LabVIEW 2009/SoftMotion 

Po komunikaci s vývojovým týmem firmy National Instrument mi byla koncem 
dubna roku 2009 poskytnuta beta verze nového programu NI LabVIEW 2009 pro testování 
komunikace s CAD programem SolidWorks. Tato verze NI LabVIEW obsahuje nástroj 
NI SoftMotion 2009, který zajišťuje vizualizaci a realizaci pohybové studie v nejnovějších 
verzích programu SolidWorks 2009, tento nástroj je nástupcem NI LabVIEW-
SolidWorks/COSMOS Motion Mechatronics toolkit. NI SoftMotion 2009 umožňuje 
vložení sestavy SolidWorks do projektu NI LabVIEW 2009 a následně pak k této sestavě a 
její pohybové studií přistupovat z prostředí NI LabVIEW 2009. Při vložení sestavy jsou 
automaticky načteny a zpřístupněny prvky pohybové studie typu motor a snímač. Toto 
prostředí je při programování dynamického působení založeno na takzvaných 
simulovaných osách, kterým lze nastavit parametry jako by se jednalo o skutečné osy 
reálného mechanismu. Jelikož se v době psaní této práce nachází NI LabVIEW 2009 a jeho 
komponenty ve stádiu testovací verze, byla funkčnost tohoto propojení v mnoha případech 
omezena a velmi nestabilní. 

5.4.1 Simulované osy 
Filozofie nového nástroje NI SoftMotion je ulehčit přechod mezi řízením 

virtuálního modelu a přechodem k reálnému systému, proto je pohyblivým simulovaným 
osám (obr. 22) implementováno nastavení připojení simulovaného aktuátoru nebo motoru 
pohybové studie. Následně lze jednoduše po realizaci řídícího algoritmu změnit propojený 
aktuátor a otestovat řízení na reálném mechanismu. 

5.4.2 Synchronizace s aplikací SolidWorks 
Synchronizace pohybové studie programu SolidWorks a řídícího prostředí 

LabVIEW je implementována přímo do aplikace s načtením NI SoftMotion. Do samotného 
programovacího prostředí se přidá časová smyčka, která bere jako synchronizační zdroj 
výpočet pohybové studie. Při běhu časové smyčky lze pak provádět odečítání hodnoty 
natočení simulovaných os a provádět regulační zásah. 

5.4.3 Test řízení s NI SoftMotion 
Při ověřování možností nového nástroje NI SoftMotion při návrhu řízení 

mechatronického systému, byly zjištěny nedostatky při načítání senzorického systému 
z aplikace SolidWorks. Načtení senzorického systému vůbec neprobíhalo anebo 

 
Obr. 22 Ukázka načtení simulovaných os v prostředí NI LabVIEW 2009/NI SoftMotion 
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způsobovalo pád celé aplikace NI LabVIEW. Bylo proto zapotřebí vytvořit vlastní 
připojení na aplikaci SolidWorks a zavést jednoduchý systém senzorů pro realizaci alespoň 
jednoduchého zpětnovazebního řízení formou PID regulátoru (obr. 23). Z tohoto důvodu 
vznikly prvky inicializující rozhraní SolidWorks při spuštěném dokumentu bez zavedení 
událostního systému. Tyto prvky jsou uvedeny níže jako součást nového mechatronického 
toolkitu. 

 
Obr. 23 Testování řízení v NI SoftMotion s napojením na rozhraní SolidWorks Motion 

5.5 Zhodnocení 

Alfa verze mechatronického toolkitu vydaná firmou National Instruments pro 
simulaci dynamiky v nástroji COSMOS Motion je použitelná pouze pro starší verze 
SolidWorks 2007, které obsahují doplňkový modul COSMOS Motion. Tento nástroj 
obsahuje starší verze výpočtového jádra MSC ADAMS a poskytuje přístup přes své 
rozhraní pouze k základnímu nastavení dynamické studie, neumožňuje zasahovat přímo do 
výpočtu pohybové studie. Toto omezení neumožňuje realizovat plnohodnotné řízení 
mechanismu v okamžiku simulace a nelze ho tedy považovat jako dostatečný nástroj pro 
návrh řízení mechatronického systému.  

Při komunikaci s vývojovým týmem firmy National Instruments mi byla přislíbena 
k testování nová verze toolkitu vyvíjená pro nové prostředí aplikace SolidWorks 2009 a 
nástroj SolidWorks Motion. S delší časovou prodlevou mi byla poskytnuta celá platforma 
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vyvíjeného NI LabVIEW 2009 obsahující nástroj, který řeší simulace v SolidWorks 
Motion s názvem NI SoftMotion. 

Vyvíjená verze nástroje NI SoftMotion 2009 je oproti předcházejícímu toolkitu 
schopna realizovat řízení pohybové studie pomocí COM událostního rozhraní SolidWorks 
Motion a je tedy možné během výpočtu přímo měnit hodnoty aktuátorů a to synchronně 
s výpočtem simulace. Při načtení CAD modelu ale v současnosti nejsou zpřístupněny 
prvky reprezentující silové působení, což neumožňuje plně využít výhod simulace 
dynamického chování modelu během výpočtu. Dále není v dosavadní verzi plně funkční 
senzorický systém, který by informoval řídící algoritmus o polohách jednotlivých součástí 
v reálném čase simulace. V současné době proto nelze považovat tento nástroj za plné 
propojení s virtuálním modelem v prostředí SolidWorks Motion. Poskytnutá vyvíjená 
verze byla použita pouze pro testování propojení, ale realizace řízení byla znemožněna 
z důvodu nestabilního chování celé vyvíjené platformy NI LabVIEW 2009.  

Po zjištění možností poskytovaných novým nástrojem SolidWorks Motion bylo 
tedy zapotřebí přistoupit k vlastní realizaci toolkitu, který by přes COM rozhraní byl 
schopen plnohodnotného řízení dynamické simulace a umožnil tak návrh řízení 
mechatronické soustavy.  
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6 REALIZACE TOOLKITU V NI LABVIEW PRO SIMULACE V 
SOLIDWORKS MOTION 

Prvky Mechatronického toolkitu zveřejněného firmou National Instrument pro 
komunikaci s nástrojem COSMOS Motion byly realizovány prostřednictvím typové 
knihovny CMOTIONSWAPILib. V nové verzi SolidWorks 2009 je již tento modul plně 
integrován do aplikace SolidWorks pod názvem SolidWorks Motion, což se odráží i na 
celkové změně realizace pohybové studie, která je vlastně rozšířením standardních 
možností SolidWorksu -  vytváření animovaných pohybových studií. Při vytváření nového 
toolkitu poskytujícího komunikaci s novou verzí SolidWorks Motion je proto třeba zcela 
změnit nejnižší vrstvu jednotlivých prvků, které budou napojeny na patřičné API rozhraní 
aplikace SolidWorks Motion. Velkou výhodou nové verze SolidWorks je implementace 
API rozhraní, umožňující přímý zásah do kinematického a dynamického výpočtu a podle 
aktuálních hodnot „senzorů“ provézt regulační zásah, což nebylo v předcházející verzi 
možné a dynamická studie v něm zůstávala odříznuta od přímého řízení z programu 
NI LabVIEW a byla závislá pouze na hodnotách silového působení zadaných při 
inicializaci. 

6.1 API SolidWorks 2009  

Programový balík SolidWorks zpřístupňuje svoji funkcionalitu pomocí technologie 
COM. Pro automatizaci programu a provádění funkčnosti zprostředkovaně pomocí volání 
z jiné aplikace je implementována technologie OLE Automation. Objekty pro práci 
s aplikací SolidWorks jsou soustředěny do typových knihoven v adresáři aplikace a 
definují podobu rozhraní a datové typy parametrů předávaných formou metod programu 
SolidWorks. Jednotlivé rozhraní jsou soustředěny do jmenných prostorů podle své funkce 
a přiřazení k jednotlivým částem aplikace SolidWorks. 

6.2 API SolidWorks Motion  

Všechna API rozhraní umožňující přístup k pohybové studii jsou soustředěna do 
jmenného prostoru SWMotionStudy. Klientská aplikace potom může využívat rozhraní, 
která zabezpečují nastavování parametrů pohybové studie. Tento jmenný prostor také 
disponuje událostmi, které jsou vyvolány v průběhu simulace a informují tak ostatní 
aplikace pomocí událostního systému COM o svém stavu. Pro zprostředkování řízení běhu 
pohybové studie klientské aplikaci LabVIEW bude tento událostní systém využíván a 
obsluha událostí bude realizována v grafickém programovacím prostředí NI LabVIEW. 

6.3 Realizace prvků toolkitu 

Prvky nového mechatronického toolkitu jsou realizovány v podobném duchu jako 
předchozí verze. Jednotlivé reference na aplikační rozhranní SolidWorks jsou předávány 
mezi součástmi toolkitu pomocí struktury “clusteru“. Celý toolkit je rozdělen do dvou 
základních funkčních vrstev, přičemž nižší vrstva zajišťuje pomocí API rozhraní přímou 
komunikaci s aplikací SolidWorks a předává parametry vrstvě nadřazené, která je již přímo 
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zapojena do řízení. Při realizaci toolkitu se vycházelo ze základních požadavků na tvorbu 
simulace dynamického systému, kde je třeba definovat parametry soustavy a provést 
regulaci, která bude realizována ve smyčce a v jejímž průběhu bude prováděno načítání 
poloh a ostatních fyzikálních veličin simulovaného mechanismu a následně bude proveden 
regulační zásah pomocí aktuátorů. Po ukončení regulační smyčky je třeba provézt 
modifikaci mechanismu podle potřeby. Pro realizaci simulace pomocí jiné aplikace je třeba 
do první fáze načítání parametrů modelu implementovat i inicializaci propojení na aplikaci 
SolidWorks a inicializovat událostní systém. V průběhu simulace je potom zapotřebí 
provádět nejnutnější úkony při komunikaci s aplikací SolidWorks tak, aby nedocházelo 
ke zpomalení výpočtu. Na konci simulace je třeba ukončit spojení s aplikací SolidWorks a 
předat řízení zpět uživateli pro modifikaci a úpravu modelu (obr. 24).  

 
Obr. 24 Prvky NI LabVIEW-SolidWorks Motion Mechatronics Toolkit 

 Inicializační prvky (aktivace propojení s aplikací SolidWorks) 
Inicializační prvky Mechatronického toolkitu zajišťují inicializaci API rozhraní 

používaných v jiných prvcích toolkitu. Jsou zde prováděny úkony, které zajišťují 
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inicializaci referencí na rozhraní reprezentujícím aplikaci SolidWorks a aktuální dokument 
s pohybovou studií, včetně matematického rozhraní aplikace zajišťujícího výpočty 
transformací v rámci virtuálního prostoru sestavy modelu, ve kterém probíhá pohybová 
studie. 

 Inicializace základních referencí 
Jedná se o prvek mechatronického toolkitu (obr. 25), který inicializuje referenci na 

aplikaci SolidWorks. Jeho nejnižší vrstva obsahuje rozhraní SolidWorks, načteného z jeho 
typové knihovny a zajišťuje inicializaci ostatních rozhraní, která jsou předávána ve vyšší 
vrstvě dalším prvků toolkitu formou clusteru. Dále je zde zaregistrován objekt 
matematického rozhraní pro provádění výpočtů v ostatních prvcích toolkitu. Při vytváření 
propojení a simulování mechanismu musí být tento prvek na začátku programu a všechny 
prvky toolkitu jsou k němu připojeny. V průběhu tohoto prvku je spuštěna aplikace 
SolidWorks a je inicializován požadovaný dokument sestavy pro pohybovou studii. 
Následně je provedeno načtení doplňkového modulu SolidWorks Motion, který rozšíří 
možnosti pohybové simulace o simulování dynamických veličin. 

 
Obr. 25 Inicializace referencí na program SolidWorks 

 Inicializace základních referencí spuštěného modelu 
Pro připojení k běžící aplikaci SolidWorks vzniklo speciální VI, realizující 

inicializaci referencí na spuštěný model bez načítání požadovaného dokumentu a 
doplňkového modulu SolidWorks Motion. Tento prvek (obr. 26) obsahuje jenom nezbytné 
základní úkony, aby jej bylo možné použít v součinnosti s novým nástrojem NI SoftMotion 
pro ověřování výpočtu a pro získání stavu mechanismu. 

 
Obr. 26 Inicializace referencí na běžící program SolidWorks 

 Inicializace pohybové studie 
Po inicializaci základních prvků SolidWorksu jsou získány reference na rozhraní 

aplikace SolidWorks. Pro načtení požadované pohybové studie je třeba definovat její 
jméno a poskytnout programu informaci programu SolidWorks, že se jedná o pohybovou 
studii zprostředkovanou doplňkovým modulem, takzvanou „Motion Analysis“. V tomto 
prvku (obr. 27) je také realizováno zaregistrování událostního systému COM a jsou 
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přiřazeny obslužné funkce pohybové studie, které jsou volány při každém iteračním kroku 
řešiče. Tento prvek také umožňuje nastavit délku výpočtu. 

 
Obr. 27 Inicializace pohybové studie 

 Inicializace silového působení 
Před spuštěním simulace a řízení modelu v prostředí pohybové studie je třeba 

definovat síly, které budou řízeny z aplikace NI LabVIEW. Jedná se o změnu vlastnosti 
silového působení „external“. Při nastavení této vlastnosti je prvek pohybové studie 
reprezentující silové působení řízen externě a neuvažuje hodnotu nastavenou v prostředí 
SolidWorks. Při každém iteračním kroku je třeba obsloužit událost pohybové studie a zadat 
tomuto prvku hodnotu silového působení, která bude použita v kroku následujícím. 
Tomuto prvku (obr. 28) je třeba zadat jedinečný identifikátor silového působení, který je 
shodný s aplikací SolidWorks. 

 

Obr. 28 Inicializace silového působení 

 Inicializace motoru 
Prostředí pohybové studie disponuje prvkem reprezentujícím funkci motoru. Prvku 

lze zadávat požadované posunutí, rychlost otáčení nebo zrychlení. Pokud je tento prvek 
(obr. 29) využíván v regulační smyčce, je třeba ho stejně jako prvek silového působení 
inicializovat na externí řízení. Po nastavení je opět motor nezávislý na nastavených 
hodnotách v programu SolidWorks, ale získává své hodnoty z prostředí klientské aplikace 
NI LabVIEW. Stejně jako u silového působení je třeba zadávat při vyvolání události 
pohybové studie novou hodnotu pro následující integrační krok. 
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Obr. 29 Inicializace motoru 

 Inicializace tlumení 
Pro použití prvku tlumení je možné v průběhu řídícího programu měnit jeho 

hodnotu, přičemž jsou přidávány klíče do průběhu pohybové simulace nebo před 
spuštěním řídícího algoritmu provést inicializaci na požadovanou hodnotu. Při nastavení 
prvku tlumení (obr. 30) je nastavena hodnota definice prvku pohybové studie v nástroji 
SolidWorks Motion na požadovaný koeficient tlumení. 

 
Obr. 30 Inicializace tlumení 

 Inicializace pružiny 
Při použití prvku pružiny (obr. 31) lze inicializovat jeho hodnoty před spuštěním 

regulační smyčky nebo v jejím průběhu měnit jeho hodnoty. V tomto případě jsou do 
průběhu simulace vkládány klíče pohybové studie, indikující změnu definice prvku 
pružiny. 

 
Obr. 31 Inicializace pružiny 
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 Inicializace působení gravitačního zrychlení 
Pro nastavení působení gravitačního zrychlení v průběhu výpočtu je vytvořen 

prvek, který realizuje nastavení gravitačního působení. Tento prvek (obr. 32) 
zprostředkovává nastavení velikosti gravitačního zrychlení. Lze jej využít při inicializaci 
pohybové studie nebo v průběhu regulace měnit definici prvku gravitačního zrychlení, 
přičemž jsou do průběhu výpočtu pohybové studie vkládány klíče indikující změnu 
hodnoty v závislosti na čase. 

 
Obr. 32 Inicializace gravitačního působení 

 Prvky pro práci s pohybovou studií 
Tyto prvky umožňují uživateli pracovat s pohybovou studií. Při realizaci řízení 

mechatronického systému zajišťují spuštění výpočtu pohybové studie a ukončení výpočtu 
po proběhnutí regulační smyčky. Dále zajišťují synchronizaci s aplikací SolidWorks pro 
zajištění synchronního běhu regulační smyčky s výpočtem pohybové studie v aplikaci 
SolidWorks. 

 Spuštění výpočtu pohybové studie 
Tento prvek (obr. 33) slouží pro definování parametrů pohybové studie a následně 

spustí pohybovou studii. Je použit před samotnou regulační smyčkou. Provede spuštění 
výpočtu simulace o délce, která byla nadefinována při inicializaci pohybové studie. 

 

Obr. 33 Spuštění výpočtu pohybové studie 

 Ukončení výpočtu pohybové studie 
Po proběhnutí simulační smyčky lze výpočet pohybové studie ukončit nebo lze 

využít ukončení pohybu mechanismu při určitém definovaném stavu. Pokud je výpočet 
pohybové studie ukončen aplikací SolidWorks z důvodu chyby anebo manuálně 
uživatelem, je tento prvek (obr. 34) neaktivní. 
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Obr. 34 Ukončení výpočtu pohybové studie 

 Synchronizace výpočtu pohybové studie a řídící smyčky NI LabVIEW 
Tento prvek zajišťuje synchronizaci výpočtu pohybové studie a realizuje také 

čekání regulační myčky na uživatelem provedené spuštění výpočtu. Tento prvek (obr. 35) 
je umístěn vždy na počátek regulační smyčky a všechny následující operace jsou 
provedeny vždy až po jeho průběhu. 

 

Obr. 35 Synchronizace regulační smyčky 

 Prvky pro získání parametrů modelu 
Pro získání informací o simulovaném mechanismu a pro účely řízení je třeba 

získávat hodnoty fyzikálních vlastností částí modelu, proto jsou v toolkitu implementovány 
prvky, které jsou po zadání jména součásti, schopny poskytnout její fyzikální vlastnosti 
nebo její polohu, rychlosti a zrychlení. 

 Fyzikální vlastnosti komponenty modelu 
Pro zjištění dynamického chování jednotlivých částí mechanismu a pro odvozování 

stavových matic modelu je zapotřebí získat fyzikální vlastnosti, například hmotnost anebo 
momenty setrvačnosti. Tento prvek (obr. 36) umožňuje po zadání jedinečného jména 
komponenty modelu získat tyto požadované vlastnosti formou datové struktury clusteru. 
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Obr. 36 Prvek pro získání fyzikálních vlastností komponenty modelu 

 Senzor  
Tento prvek poskytuje uživateli informaci o aktuální poloze komponenty modelu 

v rámci globálního souřadného systému. Po zadání jedinečného jména části modelu je 
formou datové struktury clusteru poskytnuta informace o aktuální rychlosti, zrychlení a 
uhlové rychlosti, zrychlení nebo aktuální pozici těžiště komponenty modelu (obr. 37). 

 
Obr. 37 Prvek senzoru 

 Událostní prvky 
Pro realizaci přímého zásahu do výpočtu pohybové studie je třeba vytvořit obslužné 

funkce pro událostní systém technologie COM. Následující skupina prvků umožňuje 
realizovat regulační zásah do výpočtu pohybové studie a změnit tak hodnoty silového a 
motorového působení podle stavu částí simulovaného mechanismu. Protože se jedná o 
přímý zásah do výpočtu integrátoru přímo do aplikace SolidWorks, je třeba implementovat 
do těchto prvků pouze nejnutnější operace a nezadávat složitější algoritmy nebo 
nerealizovat volání jiných prvků toolkitu, které se připojují na COM rozhraní aplikace 
SolidWorks. 
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Obr. 38 Obsluha události silového působení 

Na předcházejícím obrázku (obr. 38) je znázorněna obsluha události formou 
událostního prvku realizující načtení aktuálního času výpočtu pohybové studie a nastavení 
hodnot jednotlivých silových působení, které bude použito v následujícím kroku výpočtu 
integrátoru. 

 Prvky pro ukončení spojení s aplikací SolidWorks  
Po proběhnutí regulační smyčky a ukončení programu v klientské aplikaci 

NI LabVIEW je zapotřebí uzavřít aplikační rozhraní COM aplikace SolidWorks a předat 
řízení jednotlivých prvků, prostředí pohybové studie. 

 Ukončení silového působení 
Při ukončení regulační smyčky je potřeba provést nastavení prvku silového 

působení pro řízení z rozhraní pohybové studie. Pokud by tato část chyběla, při dalším 
spuštění výpočtu by aplikace SolidWorks očekávala při každém integračním kroku 
hodnotu z aplikace  NI LabVIEW a nebrala by v úvahu hodnoty nastavené ve své vlastní 
definici vložené pomocí rozhraní pohybové studie (obr. 39). 

 

Obr. 39 Prvek pro uzavření silového působení 

 Ukončení motoru 
Stejně jako v předchozím případě je potřeba uzavřít spojení klientské aplikace 

NI LabVIEW s aplikací SolidWorks v prvku motoru, opět by nebyly při výpočtu brány 
v úvahu hodnoty nastavené v definici SolidWorksu (obr. 40). 
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Obr. 40 Prvek pro uzavření motoru 

 Ukončení spojení s aplikací SolidWorks 
Po ukončení používání prvků toolkitu je zapotřebí uzavřít spojení na aplikaci 

SolidWorks a uvolnit její událostní systém (obr. 41). Pokud by nebyl na konci programu 
tento prvek vložen, vyvolávala by například pohybová studie při každém svém integračním 
kroku událost a očekávala by obslužnou funkci, která by z důvodu ukončení programu 
v NI LabVIEW nebyla k dispozici a výpočet simulace by byl zpomalený nebo nemožný.  

 
Obr. 41 Prvek pro uzavření spojení s aplikací SolidWorks 

Pro používání a realizaci řízení mechatronických soustav byl celý toolkit 
importován do prostředí NI LabVIEW (obr. 42), kde je zařazen mezi ostatní programovací 
prvky a lze s nimi propojovat pomocí standardních datových struktur. Tento toolkit bude 
následně použit pro tvorbu virtuálního modelu, pro zhodnocení možností využití tohoto 
toolkitu při návrhu mechatronické soustavy. 

 
Obr. 42 Výsledná podoba toolkitu importovaného do prostředí NI LabVIEW 
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7 DVOUKOLOVÉ INVERZNÍ KYVADLO PIEROT 

Pro kontrolu a zjištění možností nového toolkitu na poli simulování 
mechatronického systému bylo realizováno řízení virtuálního modelu laboratorního robotu, 
postaveného na nestabilní dvoukolové platformě (obr. 43). Laboratorní robot nese název 
Pierot a bude sloužit jako pomůcka při výuce mechatroniky v laboratořích automatizace 
k implementaci a ověřování řídících algoritmů. Robot v současnosti nedisponuje 
samostatným řídícím subsystémem a bude nejprve řízem pomocí DAQ karty ovládané z NI 
LabVIEW. Jednotlivá kola jsou poháněna motory Maxon EC-22 s převodovkou GP22 a 
přes ozubený řemen. Ozubený řemen částečně působí jako tlumič rázů, které by se jinak 
přenášeny z kol přímo na převodovku a poškozovali by ji. 

 
Obr. 43 Dvoukolový nestabilní robot Pierot 

Pro simulaci řízení robotu Pierot je třeba nejprve vytvořit virtuální model 
v prostředí aplikace SolidWorks, aby mohl být převeden do pohybové simulace 
SolidWorks Motion a řízen z prostředí NI LabVIEW pomocí nového toolkitu.  

Abych mohl provést verifikaci simulace řízení v propojení NI LabVIEW a 
SolidWorks, využil jsem bakalářské práce [12], ve které je zpracován matematický model 
Pierotu. Tento popis jsem převedl do stavového prostoru a dále použil pro návrh řízení. 

7.1 Realizace virtuálního modelu 

Robot Pierot byl navržen a modelován CAD programu Autodesk Inventor 2008. 
Protože nebylo možné převést model robotu z prostředí Inventor do prostředí SolidWorks, 
musel být robot přemodelován. Při modelování jednotlivých částí robotu bylo vycházeno 
z parametrů získaných z modelu v Inventoru nebo byly vkládány normalizované prvky, u 
nichž definovaly materiálové a rozměrové parametry katalogové hodnoty. Při modelování 
sestavy robotu bylo zapotřebí uvažovat o funkčnosti jednotlivých vazeb mezi součástmi, 
které se následně po převedení do pohybové studie stanou funkčními pohyblivými vazbami 
a je na ně aplikováno silové působení. Pro modelování chování robotu ve virtuálním světě 
(obr. 44) vznikalo postupně několik funkčních sestav, které konkretizovaly a přibližovaly 
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se ke skutečnému modelu robotu, sestavenému v laboratořích mechatroniky. Pro účely 
řízení a ověřování chování řízení na virtuálním modelu vznikla sestava, která obsahovala 
virtuální svět s podložkou definující kontaktní vlastnosti mezi kolem a podložkou.  

 

Obr. 44 Virtuální model nestabilního robotu Pierot 

7.2 Sestavení pohybových rovnic 

Pro sestavení dynamických rovnic modelu robotu jsem vycházel ze zjednodušeného 
modelu. Pohyb robotu bude uvažován pouze v rovině a hmotnosti jednotlivých částí robotu 
budou soustředěny do těžiště. Pohyb lokomočního ústrojí byl uvažován bez prokluzu a bez 
jiných rušivých vlivů. Pohyb těla robotu byl uvažován jako složený pohyb z rotace okolo 
osy kol a translace. Schéma dynamické soustavy robotu pro odvození dynamických rovnic 
je odvozeno podle schématu (obr. 45). Pro ověření mechanických vlastností modelu a 
následné sestavení stavového modelu robotu budeme vycházet z pohybových rovnic 
odvozených na základě Lagrangeovy rovnice II druhu (1).  

 

 
Repk k EE Ed W

dt q q q q q
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

− + + = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ & &
 (1) 

 
Tento způsob získání pohybové rovnice soustavy vychází z principu virtuálních 

prací. Pro výpočet je třeba určit kinetickou a potenciální energii. Dále je tento princip 
založen na definování zobecněných souřadnic, které budou při tvorbě stavového modelu 
reprezentovat stavové proměnné. 
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Obr 45. Schéma robotu pro odvození pohybových rovnic 

 Označení symbolů 
 
Symbol Popis 

Bϕ  odchýlení těla robotu od svislé osy 

Bm  hmotnost těla robotu 

BH  vzdálenost mezi osou kol a těžištěm těla robotu 

Wϕ  relativní natočení kol proti tělu robota 

Wm  hmotnost kola robotu 

WR  poloměr kola robotu 

WI  moment setrvačnosti kola vztažený k ose 

MM  moment motoru 

b  tlumení působící na kola robotu 
q  zobecněná souřadnice 
g  gravitační zrychlení 
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 Výpočet kinetické a potenciální energie 
Při výpočtu je uvažován pohyb kol bez prokluzu, následně jsou provedeny derivace 

podle zobecněných souřadnic a podle času [12]: 
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Výpočet potenciální energie v závislosti na natočení těla robotu a derivace podle 
zobecněné souřadnice: 
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Výpočet zatlumené funkce a její derivace podle zobecněné souřadnice: 
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Výpočet práce vnějších sil, které nemají potenciál a derivace podle zobecněné 
souřadnice: 
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Dosazení do Lagrangeovy rovnice II druhu a dosazení zobecněných souřadnic: 
,q x q x= =& &  
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Výsledné Lagrangeovy rovnice II druhu pro robota Pierot: 
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Výsledné rovnice zrychlení základny robotu a natočení: 
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Stavová reprezentace systému robotu:  

( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t′ = +
 

 ( ) ( ) ( )y t Cx t Du t= +  
Dosazení do stavového modelu: 
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Vyjádření matic stavového prostoru z rovnic (25) a (26): 
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7.3 Realizace stavového modelu robotu Pierot 

Po odvození stavových matic systému jsou tyto matice zadány do prostředí 
NI LabVIEW pomocí funkce matematického toolkitu MathScript, kde jsou parametrické 
hodnoty zadány v syntaxi MathScript a parametry jsou fyzikální vlastnosti reálného robotu 
Pierot. Tyto matice jsou následně použity jako vstupní hodnoty pro funkci vytvářející 
stavový model systému v prostředí NI LabVIEW.  

7.3.1 Stabilita soustavy 
Pro určení stability neregulovaného stavového modelu robotu Pierot je provedeno 

zobrazení pólů systému. Po zjištění pólů systému použitím prvku control toolkitu, vychází 
jeden pól v kladné reálné polorovině. Jedná se proto o systém nestabilní. Takovýto 
výsledek se dal očekávat, neboť dvoukolová platforma robotu je ve své podstatě nestabilní 
inverzní kyvadlo. 

7.4 Návrh řízení 

Před realizací návrhu zpětnovazebního stavového řízení je zapotřebí provést 
kontrolu řiditelnosti systému, což nám umožní získat informaci o tom, zda bude možné 
pomocí vstupu do systému převést soustavu z určitého stavu do stavu požadovaného. Pro 
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kontrolu řiditelnosti je třeba realizovat matici řiditelnosti, jejíž hodnost se musí shodovat 
s hodností matice soustavy. V prostředí NI LabVIEW je tato podmínka realizována pomocí 
prvku a po testu řiditelnosti umožní teprve provézt návrh regulátoru ze stavového modelu 
robotu.  

7.4.1 Návrh řízení metodou volby pólů 
Po zjištění řiditelnosti systému lze přistoupit k návrhu regulátoru, který bude 

zapojen do zpětné vazby. Pro stavovou reprezentaci systému je regulátor ve formě matice 
násobené stavy systému. Pro navržení regulační matice K je využito prvku programového 
prostředí NI LabVIEW, který vyžaduje jako vstupní hodnoty vektor požadovaných pólů 
systému. Pro systém jsme zvolili všechny póly umístěné v záporné reálné polorovině. Při 
návrhu řízení vznikalo postupně několik vstupních hodnot, přičemž podle velikosti 
jednotlivých pólů se měnila dynamika systému, ale vždy se ustálila na požadované poloze. 

7.4.2 Návrh metodou LQR(Linear Quadratic Regulation) 
Pro zajištění dokonalejší dynamiky regulace nestabilního robotu byla použita 

metoda Lineární kvadratické regulace, známá pod označením LQR. Při výpočtu regulátoru 
reprezentovaného pomocí matice K, přivádějící na vstup soustavy vynásobené stavové 
proměnné, je použita minimalizující hodnotící funkce, která je pro spojitý systém (rce. 30). 

 
0

( ) ( 2 )T T TJ u x Qx u Ru x Nu dt
∞

= + +∫  (30) 

Jako vstupní parametry do prvku navrhujícího regulační matici pomocí metody 
LQR jsou matice R, matice Q (matice určující dynamiku regulace) a matice N. Tyto matice 
musí splňovat podmínku (rce. 31). 

 1 0TQ NR N−− ≥  (31) 

Prvek, navrhující regulátor v prostředí NI LabVIEW tuto podmínku ověřuje a 
nedovolí zadat nesprávné hodnoty do vstupních matic. Při zadávání hodnot do matice Q 
byly pozorovány změny dynamiky regulace v průbězích stavových proměnných, 
odpovídající pozicím v matici Q. Nakonec byla provedena volba koeficientů matice Q 
podle (rce. 32) 

 

0,1 0 0 0
0 0,2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Q

 
 
 =
 
 
 

 (32) 

Hodnota matice R byla zvolena: 
 [ ]1R =  

7.5 Realizace řídícího algoritmu 

Program, který realizuje řízení virtuálního modelu, je rozdělen do tří základních 
částí, které jsou nezbytné pro simulování a řízení virtuálního modelu s využitím aplikace 
SolidWorks. První část obsahuje inicializační prvky, vytvářející spojení na aplikaci 
SolidWorks a inicializující pohybovou studii, která bude využita pro výpočet simulace. 
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Následně je provedeno nastavení prvků pohybové studie reprezentujících silové působení 
pro řízení z aplikace NI LabVIEW. Dále jsou nastaveny definice prvků pohybové studie, 
reprezentující tlumení a gravitaci. V inicializační části se také nachází vlastní návrh 
regulátoru, kterému jsou zadávány matice systému a matice určující dynamiku regulačního 
zásahu. Po výpočtu regulátoru je regulační matice použita v regulační smyčce. Po 
proběhnutí inicializační části je spuštěna simulační smyčka v programu NI LabVIEW a 
zároveň je spuštěn výpočet pohybové studie v aplikaci SolidWorks Motion. Během 
simulace jsou získávány informace o natočení kol pomocí prvku senzor a je vypočítávána 
pozice v globálním souřadném systému sestavy. Dále jsou za použití prvku senzor získány 
informace o natočení těla robotu. Tyto údaje ze senzorů jsou poskytovány do programu NI 
LabVIEW. Podle informací ze senzorů, které jsou brány jako stavové proměnné systému, 
je realizován regulační zásah formou momentu motoru, provedený podle navržené matice 
regulátoru. Pro předběžné testování funkčnosti modelu anebo pro přímý zásah do pohybu 
virtuálního modelu je možnost nastavovat hodnoty momentu manuálně pomocí posuvného 
ovládacího prvku při vypnutém tlačítku „control“. Po proběhnutí simulačního výpočtu 
v aplikaci SolidWorks a nebo při stisknutí tlačítka „stop“, je ukončená fáze simulace řízení 
a je prováděna část ukončující spojení s aplikací SolidWorks. Nejprve jsou ukončena 
silová působení a přepnuta pro používání v aplikaci SolidWorks a nakonec jsou odstraněny 
všechny reference rozhraní na aplikaci a odregistrován událostní systém pohybové studie 
(obr. 46). 
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Obr. 46 Realizace simulace řízení virtuálního modelu robotu Pierot 

7.5.1 Simulace řízení na virtuálním modelu 
Pro simulaci řízení na virtuálním modelu robotu bylo vytvořeno rozhraní (obr. 47), 

umožňující regulovat moment motoru pomocí manuálního ovládacího prvku, sledováním 
průběhů jednotlivých veličin získávaných ze senzorů v prostředí pohybové studie, dále 
znázornění průběhu regulační veličiny (moment), nastavování parametrů modelu a vznikla 
také sekce realizující nastavování vstupních matic pro regulátor LQR. Po stisknutí tlačítka 
Control je na virtuální model aplikováno řízení a je regulován moment motoru vypočítaný 
podle matice regulátoru a stavových proměnných. 
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Obr. 47 Rozhraní pro řízení simulace robotu Pierot 

Při spuštění programu v NI LabVIEW je spuštěna simulační studie v aplikaci 
SolidWorks Motion, v jejímž průběhu je nestabilní robot řízen z regulační smyčky 
a průběhy jednotlivých stavových veličin jsou zobrazovány formou grafu (obr. 48). Po 
proběhnutí výpočtu simulace je následně možné spustit animaci celého průběhu regulace a 
vizuálně ověřit chování robotu v reálném čase. 

 

Obr. 48 Rozhraní pro řízení simulace robotu Pierot s grafy veličin (body angle-rad,whell 
position-m) 
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7.6 Zhodnocení 

Z předchozích kapitol plyne, že propojení modelu soustavy realizovaného v 
prostředí SolidWorks a jeho následné řízení z prostředí NI LabVIEW je funkční a má 
množství výhod. 

Oproti koncepci v této práci prosazované, jsem pro návrh řízení použil matematický 
popis, který byl z velké části pro řešenou soustavu k dispozici. Je jasné, že vhodnější 
přístup jak získat stavový popis soustavy je provést identifikaci modelu v SolidWorks přes 
použité propojení. Pro dostatečně přesnou identifikaci je nutné provést několik desítek až 
stovek simulací s různými parametry buzení soustavy a takto získaná data zpracovat a 
identifikovat. A protože časový objem práce potřebný pro identifikaci problému byl větší, 
než čas potřebný na úpravu již existujících rovnic, volil jsem použití existujících rovnic. 

Pro identifikaci je v prostředí NI LabVIEW možné použít Identification Toolkit, 
který obsahuje množství nástrojů pro identifikaci známých a částečně známých soustav. 
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8 ZÁVĚR 

Pro další rozvoj virtuálního navrhování a řízení mechatronických systémů potřebují 
vývojáři komplexní nástroje, které zefektivní jejich práci, potlačí neustálé přemodelování 
soustavy z jednoho nástroje do druhého a sníží množství chyb, které se při něm vyskytují. 
Jedním z těchto nástrojů je toolkit, který propojuje prostředí pro matematické modelování 
a řízení s prostředím 3D CAD programu.  

V této práci jsem se zabýval nástroji pro propojení prostředí NI LabVIEW s 3D 
CAD programem SolidWorks. Práce se postupně zabývá možnostmi propojování 
programů, přináší výčet nejznámějších technologií pro propojování na platformě Microsoft 
Windows.  

V další části práce jsem se zabýval základními vlastnostmi NI LabVIEW a 
SolidWorks. V následující části jsou popsány vývojové verze nástrojů pro propojení 
realizované firmou National Instruments. Protože tyto nástroje nejsou zatím ve stabilním 
stavu a nemají dokončenu implementaci všech potřebných vlastností, zabývá se další 
kapitola realizací vlastního nástroje, který řeší tento problém. V závěru práce je popsána 
realizace řízení modelu mobilního robotu Pierot pomocí vlastního nástroje, včetně jeho 
verifikace s matematickým modelem, který jsem měl k dispozici.  

I přes uváděné problémy s nástrojem NI SoftMotion 2009, který jsem měl poslední 
měsíc k dispozici v podobě beta verze, je zřejmé, že tento nástroj je tím správným krokem 
vpřed a funkčnost, kterou přinese jeho hotová verze odstraní množství problémů, které 
musí řešit vývojový tým při návrhu mechatronických soustav.  
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