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Abstrakt: 
 

Tato práce se zabývá rozborem servopohonu ACOPOS a jeho příslušenstvím. 

Je zde popsána kaskádní regulační smyčka pro řízení a nastavování 

servomechanizmu od B&R Automation s důležitými parametry. Dále se zde na 

základě znalostí o řídicím systému věnujeme návrhu regulátoru otáček servomotoru 

se zátěží. Závěrem práce porovnáváme jednotlivé způsoby regulace servopohonu. 

Jako demonstrace dosažených výsledků jsou zde realizovány laboratorní úlohy 

Polohový servomechanizmus a Regulátor otáček se zátěží. 
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Abstract: 
 
This thesis deals with the analysis of the actuator ACOPOS and its 

accessories. There are described the cascaded control loop concept and the setting 

servomechanism from B&R Automation with the important parameters. We follow 

the draft a speed controller servomotor with a load with the regards to knowledge of 

the control system. We compare the different methods of labor control actuator at 

last. There are implemented laboratory tasks of Position servomechanism and speed 

servo controller-on-load as a demonstration of our achieved results. 
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1. ÚVOD 

Podstatou této diplomové práce je seznámení a uvedení do problematiky 

řízených servopohonů. Bude zde uveden popis mechanických i elektronických částí 

servomechanizmu. Dále programové vybavení pro konfiguraci, nastavení a propojení 

servopohonů s řídicím systémem. 

Hlavní část této práce bude věnována samotnému způsobu řízení 

servopohonů od B&R. Podrobíme zde rozboru řídicí systém těchto servopohonů, 

který je již implementován do procesorové jednotky servozesilovače ACOPOS.  

Detailně se zaměříme na návrh vlastního řídicího algoritmu pro regulaci 

otáček. Ten vytvoříme, po nabytých zkušenostech a znalostech o řídicí struktuře, na 

platformě již implementovaného systému.  

Zmíníme zde i návrh filtru signálu pro úpravu zpětnovazební informace ze 

snímače polohy. 

Dále zde budeme porovnávat řízení na základě přechodových charakteristik 

mezi navrženým regulátorem, regulátorem od B&R s vypočtenými konstantami a 

s regulátorem od B&R s konstantami nastavenými autotuningem.  

Regulátory budou mít za úkol řídit soustavu, která představuje dva spojené 

motory. Jeden z motorů bude pracovat jako zátěž a bude působit točivým momentem 

na hřídel druhého řízeného motoru. Směr otáček řízeného motoru bude opačný.  

V poslední části budou shrnuty dosud získané znalosti o způsobu řízení a 

řízené soustavě v podobě laboratorních úloh, které nesou název Polohový 

servomechanizmus a Regulátor otáček se zátěží.     
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2. POPIS ELEKTROMECHANICKÉHO 

VYBAVENÍ ŘÍZENÉHO SERVOMECHANIZMU 

2.1 ELEKTRONICKY KOMUTOVANÝ MOTOR 

Statorové třífázové vinutí zapojeno do hvězdy je napájeno střídavým 

proudem. To pak vytváří rotující magnetické pole. Rotor, který tvoří permanentní 

magnet nebo elektromagnet, se pak snaží udržet polohu souhlasící s tímto 

magnetickým pólem.    

Někdy se elektronicky komutovaný motor nazývá bezkomutátorový 

stejnosměrný motor. Funkci komutátoru zde však plní tranzistorový měnič. Rotor je 

tvořen permanentními magnety, které jsou buď na povrchu rotoru, nebo jsou vsazeny 

uvnitř motoru. Materiál, ze kterého jsou vytvořeny permanentní magnety, představují 

vzácné zeminy. Jsou to především: samarium – kobalt, neodym – železo – bór. 

Druhá jmenovaná sloučenina je použita v motorech od B&R. [13] 

   

Obrázek 2.1 Elektronicky komutovaný motor 

a) Řez motorem, b) tvar indukce ve vzduchové mezeře, c) tvar proudů 

v závislosti na poloze rotoru, d) schéma vinutí statoru. [13] 
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2.1.1 Tří fázový synchronní elektromotor od B&R Automation 

Základní parametry [2] 

- Permanentní magnety (rotor) NdFeB 

- Sinusová komutace se zpětnou vazbou z resolveru 

- Rozsah momentu od 0,2 [Nm] do 2.6 [Nm] 

- Přesnost resolveru ± 10 úhlových minut, nelinearita ± 1 min. 

- Nominální otáčky 6000 [min-1] 

- UN = 330 [V], IN = 0,83 [A] 

- Ochrana IP 64 (odolný prachu a vodě) 

- Přímo v motoru (u resolveru) implementován čip s parametry motoru pro 

snadnou identifikaci  

(poznámka.) 

Pro náš experiment jsme použili z hlediska bezpečnosti napájení 24V 

stejnosměrného napětí, které bylo přivedeno přímo na vstup 

stejnosměrného meziobvodu servozesilovače ACOPOS 1010. 

 

2.2 RESOLVER 

Jedná se o induktivní absolutní enkodér. Je jednoduchý, robustní, původně 

navržený pro vojenský průmysl. 

Pracuje na principu rotačního transformátoru. Rotační část transformátoru je 

napájena konstantním harmonickým průběhem. Ve statorové části se pak indukuje 

signál s odpovídající amplitudou. Ta je přímo úměrná pozici rotoru. 

Jak je vidět na obr. 2.2, vinutí rotoru S3 je napájeno sinusovým signálem o 

konstantní amplitudě. Statorové cívky S1, S2 jsou vzájemně posunuty o 90°. V nich 

se indukuje amplitudově modulovaný signál také vzájemně posut o 90°. 

Vyhodnocovací obvod pak na základě takto získaných signálů přesně určí pozici. 
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Obrázek 2.2 Schematická značka resolveru a matematické vyjádření signálů z 

primárního a sekundárních vinutí [1] 

Jako je tomu například u absolutních optických enkodérů, zde není potřeba 

uchovávat informaci o poloze při vzpnutí napájení a každá pozice má své jedinečné 

parametry. Výstup z resolveru je stejný pro každou otáčku. To znamená, že když 

vypneme napájení a motor otočíme o 360°, tak vyhodnocovací technika tuto událost 

detekovat již z principu nemůže.[1] 

Resolver použitý v našem motoru nese typové označení BRX. 

- Přesnost resolveru dosahuje 0.5 ±5% [V] 

- Parametry vstupního napětí u(t) do statoru: amplituda od 3 do 7 Vrms  a 

kmitočet 10kHz 

- Maximální fázový posun ±3° 

Hodnoty z resolveru zpracovává modul s typovým označením 8AC122.60-2.[4]  

 

Obrázek 2.3 Rozhraní resolver – Acopos [4] 
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- Rozlišení modulu závisí na maximálních otáčkách 14bit/ot při otáčkách 

nižších než 3900 ot/min => rozlišení 16384 dílků na otáčku. Při otáčkách 

do 15900 rozlišení klesá na 12bit/ot => 4096 dílků na otáčku. 

- Šířka pracovního frekvenčního pásma 1.7 kHz (12bit/ot), 2.5 kHz 

(14bit/ot) 

- Přesnost ± 8 minut 

- Pracovní teplota v rozsahu 0 – 70 °C 

(poznámka) 

Za daných výkonových podmínek jsme pracovali s rozlišením 14bit/ot.[4] 

  

2.3 SERVOZESILOVA Č  

2.3.1 Popis servopohonu 

Servozesilovač je ve své podstatě frekvenční měnič se zavedenou zpětnou 

vazbou od resolveru nebo jiného optického enkodéru. Frekvenční měnič se skládá ze 

tří základních částí. Jsou to: usměrňovač, stejnosměrný meziobvod a střídač. 

 

Obrázek 2.4 Blokové schéma pohonu s elektronicky komutovaným motorem 

Můstkový usměrňovač ze střídavého síťového napětí získá stejnosměrné napětí, které 

uchovává ve stejnosměrném meziobvodu. Tento meziobvod se chová jako zásobník 
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energie. Ta je následně potřeba pro střídač, který se nastavuje řídícím obvodem. 

Střídač se skládá zjednodušeně ze šesti elektronických spínačů. Jsou to tranzistory 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). Řídicí obvod zapíná a vypíná tranzistory 

podle různých algoritmů a tím mění výstupní frekvenci a napětí měniče. Tento 

princip se nazývá šířkově-pulzní modulace (PWM - Pulse Width Modulation). 

 Výstupem frekvenčního měniče je právě signál v podobě PWM – pulzně 

šířkové modulace. [13] 

2.3.2 IGBT  tranzistor 

Jde o spínací součástku, která kombinuje technologii a výhody MOSFET a 

bipolárních tranzistorů.  

 

Obrázek 2.5 Struktura tranzistoru IGBT[3] 

Funkce tranzistoru IGBT je následující. Při přiložení kladného napětí u
G 

na 

řídicí elektrodu tranzistoru MOS se vytvoří inversní vrstva pod elektrodou, spojující 

vodivým kanálem emitor N+ s oblastí báze N. Pokud řídicí napětí je dostatečně 

vysoké, je odpor kanálu malý. Vodivé propojení emitoru E s bází typu N vyvolává 

injekci děr z přechodu P+N. Injekce nosičů má za následek výrazné snížení 

sériového odporu RD  struktury MOS. Tato vlastnost umožňuje vysokou proudovou 

hustotu při provozu IGBT.
 
Tranzistory IGBT jsou vhodné v aplikacích vyžadujících 

vysoká blokovací napětí a velké proudy. Špičkové součástky dosahují kombinace 

parametrů U
CE(BR) = 1400 V, I

CEmax =  300  A. Na druhou stranu, diodová část 

struktury má velký úbytek napětí i pro relativně malé kolektorové proudy. IGBT 
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nejsou proto vhodné v aplikacích, kde se požaduje úbytek napětí u
CE menší než 0,7 

V. [3] 

2.3.3 Další části servopohonu 

 

Obrázek 2.6 Podrobnější popis servopohonu 

První blok, síťový filtr, vyhlazuje vyšší harmonické složky a šum ze síťového 

napětí. Další blok je usměrňovač a napájí stejnosměrný meziobvod. Prostřední blok, 

stejnosměrný obvod, slouží jako zásobník energie. 

Jestliže je motor v brzdném režimu, chová se jako generátor. Tato nově 

získaná energie se hromadí právě v stejnosměrném meziobvodu. Případný přebytek 

elektrické energie je buď ve formě tepelné energie vyzářen do okolí na brzdném 

rezistoru nebo se může tato energie použít k napájení dalších servopohonů. Další 

možnost se nabízí v podobě rekuperace přebytečného napětí zpět do rozvodné sítě. 

Tato možnost se však využívá jen ojediněle a při mnohem větších výkonech.  

2.3.4 Sledování teploty statorového vinutí 

Při řízení motoru je zapotřebí dbát na to, aby provozní teplota důležitých 

součástí zůstala pod kritickou hodnotou. Jde hlavně o polovodičový přechod u 

výkonových IGBT tranzistorů a o statorové vinutí řízeného motoru. Sledování 

teploty vinutí statoru je součást implementovaných autonomních algoritmů, které se 

starají o bezpečný chod funkcí frekvenčního měniče.[13] 

2.3.5 Acopos  8V1010.50-2 

Řízený zdroj napájení obou synchronních motorů pro naši aplikaci s typovým 

označením 8V1010.50-2 je jedním ze slabších servoměničů, které nabízí firma B&R 

Automation. Důležitým upozorněním je fakt, že motory dodávané firmou B&R musí 
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být řízeny a napájeny jen a pouze odpovídajícími servoměniči Acopos s příslušným 

typovým označením. Základní parametry servoměniče Acopos 8V1010.50-2 [5]: 

- Síťové napájení 3x 110V nebo jednofázově 230V střídavé napětí 

- Možnost napájení nízkým napětím na svorky stejnosměrného meziobvodu 

stejnosměrným napětím 24 V. 

- Maximální výkon 0,45 kW (při napájení ze sítě 230V střídavě) 

- Vestavěná diagnostika poruchy 

- Brzdný rezistor 

- Monitorovaný výstup pro motorovou brzdu 

- Počet slotů pro zásuvné moduly: 3 

Popis jednotlivých částí servozesilovače 

[5]: 

Červená – sloty pro zásuvné moduly 

Hnědá – řídicí vstupy (spouštěcí signály, 

porucha, vstup „enable“, vstup a výstup 

stejnosměrného meziobvodu) 

Zelená – diagnostické LED Diody (Ready, 

Run, Error) tedy stav připraven, stav v chodu, stav 

porucha. 

Modrá – vstupy pro síťové napájení     

(poznámka) 

Pro naši úlohu je důležité připojit 

24V stejnosměrného napětí na všechny limitní 

vstupy a limitní spouštěče – označené hnědou 

barvou. 

Obrázek 2.7 Acopos 8V1010.50-2[5] 
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2.4 POWER PANEL 

Kombinaci dotykového panelu a programovatelného automatu tvoří Power 

Panel typového označení  4PP282.1043-75.  

 

Obrázek 2.8 Power Panel 4PP282.1043-75[6] 

 

Z obrázku je patrná možnost ovládání panelu také pomocí tlačítek. Tuto 

funkci je však třeba definovat v konfiguraci panelu při definování 

vstupně/výstupních ukazatelů tzv. klíčů. Tuto část přesněji popíšeme v programové 

konfiguraci. 

Jak již bylo napsáno, Power Panel kombinuje dotykový panel a 

programovatelný automat. Součástí programovatelného automatu jsou samozřejmě i 

periferie jako rozhraní pro komunikaci s osobním počítačem po ethernetu nebo 

sériové lince RS 232.  

 

2.4.1 Základní údaje o Power Panelu [6]: 

- Napájení 24 V stejnosměrně ±25% 

- Řídicí procesorová jednotka Geode SC2200 266 MHz, paměťová karta 

DRAM 64MB, grafická paměť sdílená 4MB, rozhraní pro PCI a kompakt 

flash kartu. 

- Dotykový panel: rozlišení VGA 640/480 pixelů, úhlopříčka 10,4 palce, 

256 barev,  

- Krytí z přední části IP 65, ze zadní IP 20 

- Rozhraní pro komunikaci s osobním počítačem: RJ45 Ehternet 10/100,  

2x USB 1.1, sériový port RS232 s rychlostí 115 kBit/s  
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2.4.2 Komunikační rozhraní 3IF789.9 

Nepostradatelná komponenta zásuvný modul 3IF789.9 slouží ke komunikaci 

s periferiemi, jako jsou digitální vstupně/výstupní moduly a samozřejmě 

se servozesilovačem Acopos.   

 

Obrázek 2.9 Rozhraní 3IF789.9[7] 

Modul se zasouvá do rozhraní PCI na Power Panelu. Na obrázku vidíme, že 

modul disponuje dvěma typy rozhraní. První z nich je Ethernet Powerlink. Toto 

rozhraní slouží především pro rychlou synchronní komunikaci. [7]  

2.5 EHTERNET POWERLINK  

Přenosové médium pro komunikaci se používá klasický UTP kabel 

zakončený konektory RJ – 45. Pro zvlášť zarušené prostředí se může použít i stíněná 

varianta. Topologie Powerlinku může být různá. Známé jsou například strom, hvězda 

a kruh. V synchronní komunikaci je schopen pracovat s nejnižší periodou 200µs.  

 

Obrázek 2.10 Model ISO - OSI Ethernet Powerlinku 

Každý programovatelný automat, který komunikuje přes Powerlink má svou 

MAC adresu a IP adresu. Tím se identifikuje ve vrstvách modelu OSI. Přenos dat je 

deterministický (TDMA), avšak po obsloužení všech zařízení má možnost uživatel i 

stochastického přístupu (CSMA/CD) k zařízení. Stochastický přístup se využívá při 
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propojení Powerlinku s internetem. To znamená, že je zde možnost diagnostiky a 

přístupu na zařízení doslova odkudkoli. Deterministický přístup k zařízení nebo 

k médiu představuje časově přesně definovaný přístup. V případě Ethernet 

Powerlinku V1 jde o synchronizovanou komunikaci v přesně definovaném cyklu 

s periodou 400µs a u novější verze V2 dokonce 200µs. 

Stochastický, tedy náhodný přístup (CDMA), se široce používá například v  

připojení účastníka komunikace v bezdrátovém připojení k internetu.[14] 
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3. PROGRAMOVÁ VÝBAVA ŘÍZENÉHO 

SERVOMECHANIZMU 

3.1 PROGRAMOVACÍ NÁSTROJ AUTOMATION STUDIO 3.0 

 

Softwarový nástroj pro konfiguraci, sestavení komunikace a programování 

aplikací pro průmyslovou automatizaci od firmy B&R Automation se jmenuje 

Automation Studio. Tento programový nástroj se dočkal již začátkem roku 2008 

inovace v podobě verze 3.0, ve které je vytvořena i naše aplikace. Nutno dodat, že při 

práci s poslední verzí Automation Studia se musíme smířit s určitými komplikacemi 

a nedostatky. V současné době stále probíhají úpravy a odlaďování. Proto se při 

vytváření aplikací musí občas postupovat nestandardními kroky. Firma B&R 

Automation kvůli těmto nedostatkům zbudovala speciální blog na svých webových 

stránkách [15]. Podpora při řešení problémů je tak snadno dostupná a efektivní. 

Minimální požadavky pro instalaci a bezproblémový chod Automation Studia 

jsou samozřejmě výkonný osobní počítač nebo laptop s nainstalovaným operačním 

systémem Windows XP verze Professional se servisním balíkem číslo 3. S nižší verzí 

servisních balíků od Windows Microsoft jsou problémy v podobě nestability 

Automation Studia. Důležité je upozornit na potřebu stažení a nainstalování inovací 

(upgrade) pro jednotlivé komponenty Automation Studia 3.0. 
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3.2 POPIS VYTVÁŘENÍ PROJEKTU PRO ŘÍZENÍ POHYBU OSY 

 

Obrázek 3.1 Automation Studio 3.0 logický pohled a příslušné objekty 

Programové prostředí pro vytváření projektů je zde rozděleno do několika 

částí. Hlavní část tvoří projektový průzkumník (Projekt Explorer). Ten je rozdělen na 

tři pohledy. První programový představuje logický pohled (logical view), druhý 

konfigurační zprostředkovává propojení programového a fyzického pohledu na 

projekt. Třetí pohled slouží pro fyzickou konfiguraci projektu.  

3.2.1 Logický pohled  

Výřez Automation studia v logickém pohledu nám ukazuje, jaké objekty se 

zde přidávají a konfigurují. Na obrázku 3.1 jsou barevně vyznačeny objekty, které 

jsou použity v našem projektu. 

Modře jsou označeny objekty globální definice typu proměnné a globální 

definice samotné proměnné. Pro globální proměnnou platí stejná pravidla jako pro 

globální proměnné v kterémkoli programovacím nástroji. Musíme mít však stále na 

paměti, že použijeme-li proměnnou v lokální úloze se stejným názvem, jako je 
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proměnná globální, překladač toto nevyhodnotí jako syntaktickou chybu, ale 

upřednostní hodnotu v proměnné lokální. 

Objekt pro vytvoření vizualizace je označen barvou zelenou. Tento objekt je 

zde neodmyslitelnou součástí, vezmeme-li v potaz ovládání soustavy přes dotykový 

panel. Popis vizualizace v této práci probereme jen povrchně, ale pro představu její 

funkce dostatečně názorně. Pro popis nástroje vizualizace Automation Studia by bylo 

za potřebí mnohem většího rozsahu stran než je pro tuto práci žádoucí. 

 

Obrázek 3.2 Výřez Automation Studio – nástroj pro vizualizaci 

Když vizualizaci otevřeme, naskytne se nám pohled na obrazovku a nástroje 

potřebné na její vytvoření a zprovoznění. 

Nejprve zde vytvoříme potřebné stránky (v záložce Pages). Nazveme je 

příslušnými názvy a v možnostech nastavíme příslušné vlastnosti, jako jsou například 

barva pozadí a priorita stránky. 

Dále pod záložkou vrstvy (Layers) vytvoříme pro příslušné stránky záhlaví a 

zápatí. V naší aplikaci jsme tyto vrstvy použili pro název stránky, datum a čas, logo 

školy a tlačítko pro návrat na předešlou stránku.   
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Nejdůležitější komponenty pro ovládání aplikace jsou vstupně/výstupní okna 

a potvrzovací tlačítka. Propojení vizualizace a projektu je možné právě přes globální 

nebo lokální proměnné a tzv. klíče. Klíče jsou součástí nástroje vizualizace. 

 

Obrázek 3.3 Ukázka propojení klíčů ve vizualizaci s proměnými v logickém 

pohledu Automation studia 

Každý klíč je možné nastavit pro různé akce. Může sloužit jako ukazatel na 

příslušnou stránku ve vizualizaci nebo se propojí s konkrétní globální nebo lokální 

proměnnou. Na obrázku 3.3 vidíme propojení proměnné „Pohyb“ typu boolean 

s klíčem stejného názvu. Nový klíč vytvoříme volbou v otevřeném okně „klí če“ 

(Keys) – přidat nový klíč (Add new key). U něj vyplníme jméno, příslušnou akci a 

přiřadíme k němu vhodnou proměnnou.   

Součástí vizualizace jsou také grafy pro zobrazování průběhu proměnné. 

Nejprve však musíme vytvořit příslušné datové zástupce (Trend data) pro každý 

zobrazovaný průběh. Datové zástupce propojíme podobným způsobem, jako tomu 

bylo v předešlém případě u klíčů. 
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Obrázek 3.4 Vytvoření grafů a datových zástupců 

Červeně zakroužkované zde vidíme z leva globální proměnnou 

PCTRL_LAG_ERROR typu boolean, kterou chceme v grafu zobrazit. Dále příslušný 

datový zástupce stejného pojmenování (v záložce Trends). U něj musíme pro 

zobrazení průběhu na panelu zvolit v možnostech „nahrávání“ (Record) funkci 

„spojitý“ (Continous). Následuje zvolení dané proměnné PCTRL_LAG_ERROR. 

Nyní můžeme sestavit graf pro zobrazení požadovaného průběhu. Nejdříve 

otevřeme průběh (Trend) a vložíme do volného políčka ikonu stejného názvu 

(obrázek 3.5). Zvolíme si barvu průběhu a tvar. Speciálně tvar (záložka format) je 

velmi důležité změnit na hodnotu jinou než „žádný“(none). To samé uděláme i 

s časovou osou a osou s požadovaným průběhem (na obrázku 3.5 modře zobrazené). 

Nakonec si zvolíme stránku, na které chceme průběh zobrazit, označíme oblast grafu 

pod vybranou funkcí průběh a vložíme datového zástupce pro požadovaný průběh.  
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Obrázek 3.5 Sestavení grafu pro zobrazení požadovaného průběhu 

Konečnou podobu grafu vidíme na obrázku 3.6. 

 

Obrázek 3.6 Konečná podoba grafu pro zobrazení průběhu proměnné 
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Další objekt v logickém pohledu, který si představíme (na obrázku 3.1 

označen červenou barvou), se jmenuje program. Vložíme ho do projektu stejným 

způsobem jako všechny ostatní objekty. Přesuneme se na kořenový adresář projektu 

(v našem projektu pojmenován AR000) a zvolíme možnost vložit nový objekt – 

Program – Nový Program. Nový program si pojmenujeme podle potřeby. Dále si 

zvolíme, v jakém programovacím jazyku budeme úlohu tvořit. Automation Studio 

podporuje normu, pro programovací jazyky programovatelných automatu (PLC), 

IEC 6 1131-3. Na výběr tu máme z programovacího jazyku reléových schémat (LD), 

strukturovaného textu (ST), diagramu funkčních bloků (FBD), instrukční sady (IL), 

sekvenční funkční graf (SFC) a navíc mimo normu i ANCI C a B&R Basic. Aplikaci 

jsme zde programovali v programovacím jazyce strukturovaný text (ST). 

 

Obrázek 3.7 Výběr programovacího jazyka pro nový objekt - nový program  

Objekt program se skládá z definice vlastních lokálních datových typů, 

definice lokálních proměnných, inicializačního programu a cyklického programu. 

Inicializační část proběhne pouze při prvním cyklu po spuštění programu. Periodu 

cyklického programu lze měnit ve fyzickém pohledu a to v rozsahu podle výkonnosti 
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CPU v použitém programovacím automatu. V našem případě byl možný rozsah od 

2ms po desítky vteřin. 

Nejdůležitější objekty v logickém stromu pro práci se servomotory jsou 

inicializační tabulky pro daný servozesilovač (ACOPOS) a samotný motor. 

V předešlé kapitole bylo napsáno, že jednou z výhod použití motoru od B&R 

Automation spočívá v jednoduché identifikaci motoru pomocí zabudované paměti 

uvnitř motoru. Tabulkové hodnoty pro každý motor jsou samozřejmě 

implementovány i v prostředí Automation Studio. Proto při hardwarové konfiguraci 

osy (servomotoru) jednoduše použijeme hodnoty ze štítku na motoru. To samé 

musíme provést i při konfiguraci ACOPOSu. Příslušné tabulky se pak pro konkrétní 

ACOPOS i motor automaticky vygenerují, jak do logického tak i do konfiguračního 

pohledu.  

 

Obrázek 3.8 Inicializační tabulka pro jednu osu 

Na obrázku 3.8 je barevně označena inicializační tabulka s názvem i_osaX.ax 

a v editačním okně pak i parametry, které lze nastavit. V hardwarovém popisu jsme 

se zmiňovali o vstupech na ACOPOSu (obr. 2.8 hnědou barvou označeno). 

V inicializační tabulce se musí shodovat úrovně napětí na jednotlivých vstupech 
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s hardwarovým zapojením. V našem případě byly všechny vstupy ve stavu logické 

úrovně 1, tedy 24 V stejnosměrného napětí. Příslušné parametry v inicializační 

tabulce jsou zvýrazněny na obrázku 3.8. Dále se v této tabulce nastavují omezení 

v podobě limitů. Z hlediska výkonového omezení v podobě nízkého napájecího 

napětí bylo zapotřebí tyto limity upravit. Omezení se týkalo hlavně maximální 

rychlosti a zrychlení v obou směrech dané osy. Příslušné hodnoty pro jednotlivé 

veličiny jsou označeny také na obrázku 3.8. 

 

Obrázek 3.9 Inicializační tabulka pro motor 

V inicializační tabulce pro motor je nutné nastavit navíc dva parametry. 

V tabulce parametrů na obrázku 3.9 červeně označené. Jde o parametry, které 

umožňují použít místo síťového napětí 230 V střídavě, stejnosměrné napětí 24 V. 

Parametry musíme nejdřív vložit a pak teprve nastavit. První z parametrů zajistí to, 

že diagnostický systém nebude kontrolovat napájecí vstupy pro napájení ze sítě. Jeho 

identifikační číslo je 80 a zapisuje se do něj hodnota 1. Druhý parametr oznamuje, že 

napájení na stejnosměrném meziobvodu je skutečně použitelné a jeho hodnota činí 

24 V. 
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Třetím označeným parametrem v tabulce je rozlišení resolveru. O tom jsme 

se také zmiňovali už při popisu jednotlivých částí systému. My jsme zde pracovali 

s rozlišením 214 tedy 16384 dílků na jednu otáčku. 

 

Obrázek 3.10 Tabulka chybových hlášení 

Dodatečným objektem pro řízení os v logickém pohledu je tabulka 

chybových hlášení. Ta se uplatní v případě, je-li osa v chybovém stavu a my chceme 

vědět, respektive lokalizovat a opravit poruchu. Diagnostika řídicího systému 

ACOPOSu vyhodnotí poruchu na ose a výstupem z procesu je identifikační číslo 

chyby. To pak podle tabulky snadno najde svůj odpovídající protějšek v podobě 

textu. Chybové hlášky jsou k dispozici jak v anglickém jazyce tak i v němčině. 

  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 33 

3.2.2 Konfigura ční pohled   

Zde se propojují inicializační tabulky s příslušnými motory a servoměniči.  

 

Obrázek 3.11 Nastavení mapovací tabulky v konfiguračním pohledu 

Na obrázku 3.11 si podrobně popíšeme mapovací tabulku pro jednu z os, 

významy jednotlivých atributů a parametrů. Začneme aktuální konfigurací systému 

(1) s názvem „Labina“. Zde jsou nakonfigurovány fyzické komponenty celého 

systému. To znamená oba motory se servoměniči, komunikační kartu a Power Panel. 

V konfiguraci Simulation je pouze konfigurace emulátorů dotykového panelu 

s procesorovou jednotkou. Emulace se dá použít například při odlaďování 

vizualizace bez možnosti připojení na reálný systém mimo laboratoř. V tomto 

případě je však nutné spustit i emulátor reálného PLC. Ten spustíme přes nabídku 

v horní liště Automation Studia – nástroje (Tools) – AR000. Jestliže chceme s tímto 

emulátorem komunikovat, musíme změnit i nastavení komunikace z TCPIP na 

AR_000 TCPIP v záložce připojení (Online) – nastavení (Setting). 

Mapovací tabulka s názvem ACP10map.ncm (2) má za úkol propojit výše 

popsané inicializační tabulky s konkrétní osou. V první kolonce musíme vyplnit 
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jméno osy OsaX (3), na které se budeme po zbytek kompletace projektu odkazovat. 

Dále adresu komunikace ve tvaru: [rozhraní na PLC].[rozhraní na zásuvném modulu 

v PLC].[druh použitého rozhraní na modulu].[číslo koncové stanice (ACOPOSu)]. 

Výsledný zápis pak vypadá následovně SL1.SS1.IF2.ST1 (4). Atribut označený (5) 

odkazuje na inicializační tabulku pro ACOPOS. Stejně je tomu i u parametrické 

tabulky pro motor (6). Nástroje pro sledování vybraných proměnných, monitorování 

průběhů a testování jsou vyznačeny jako poslední (7). 

Pro spojení vizualizace, kterou jsme si popsali v logickém pohledu, 

s dotykovým panelem použijeme mapovací tabulku pro vizualizaci Visual.vcm. Zde 

nám kromě jednoho atributu stačí ponechat implicitně vygenerované. Níže na 

obrázku 3.12 vidíme jediný atribut, který je třeba vyplnit. 

 

Obrázek 3.12 Mapovací tabulka pro vizualizaci 

3.2.3 Fyzický pohled 

Zde se konfiguruje fyzická vrstva projektu. Vybírá se zde z databáze 

veškerých dostupných zařízení od společnosti B&R Automation. Každá komponenta 

je z pravidla označena štítkem, kde najdeme potřebné typové označení. 
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Obrázek 3.13 Fyzický pohled projektu s rozbalenou nabídkou CPU 

Fyzická konfigurace projektu začíná výběrem použitého panelu 

s implementovanou řídicí procesorovou jednotkou. Přesné typové označení nese 

název 4PP282.1043-75. Postupně přidáme rozhraní pro komunikaci s ACOPOSem 

(3IF789.9) a nakonec samotnou skupinu zahrnující ACOPOS, komunikační rozhraní 

s panelem, zpětnovazební rozhraní od resolveru a motorem. Pro přidání každé osy 

nám pomáhá průvodce přidáním nové osy. Zde si nejprve vybereme již zmiňovaný 

servoměnič, dále komunikační rozhraní. Poté si vybereme z nabídky mezi optickým 

zpětnovazebním snímačem (Endat) a indukčním snímačem (resolver). Nakonec 

vyplníme tabulku pro konkrétní motor. Tím, že nakonfigurujeme fyzickou část 

projektu, se nám automaticky vygenerují prázdné mapovací tabulky v konfiguračním 

pohledu. Ty pak stačí vyplnit způsobem, který jsme popsali výše. 

Na obrázku 3.13 v editačním okně vidíme rozbalenou nabídku aktivní 

centrální procesorové jednotky (CPU). Zde se vkládají objekty z logického stromu, 

které chceme, aby byly aktivní. 
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Programy se vkládají prostým přetažením do úlohových cyklických tříd, 

jejichž perioda není pevná, ale nastavitelná. Minimální hodnota periody je doba 

synchronizačního cyklu komunikace mezi Power panelem a ACOPOSem. Počet 

cyklických úlohových tříd lze také měnit. Maximální počet je však osm. 

Skupinu objektů spadajících do oblastí nastavení os jako jsou inicializační 

tabulky, parametry motoru a tabulky s chybovými hlášeními, vložíme do NC 

objektů.  

To samé uděláme i s objektem vizualizace a s potřebnými knihovnami. 

3.2.4 Knihovny pro řízení a nastavování pohybu osy        

Když založíme nový projekt, automaticky se nám vygenerují základní 

knihovny pro práci s datovými objekty. Chceme-li však pracovat se 

servomechanizmem, musíme vložit do projektu knihovny, ve kterých jsou již 

definovány proměnné, funkční bloky, datové typy pro pohyb osy motoru. Knihovny 

vložíme podobným způsobem jako ostatní objekty logického pohledu. 

 

Obrázek 3.14 Knihovny pro nastavení a řízení pohybu osy 
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Pro řízení os je nezbytné vložit knihovnu standardu PLCopen Motion Control 

ACP10_MC dále knihovny Acp10par, Acp10man a pro možnost použití autotuningu 

Acp10tun. Pomocí těchto knihoven se nastavují parametry a řízení servopohonů.  

Organizace PLCopen zaštiťuje standardy nejen aplikačních programů a 

knihoven pro řízení pohybů různých pohonů v celé oblasti průmyslové automatizace, 

ale i standardizovaná školení programování podle normy IEC 1131-3. Dále se 

zabývá standardy týkající se funkční bezpečnosti a programové efektivity. Bližší 

informace o standardech PLCopen nalezneme na [16]. 

Na obrázku 3.14 jsou zobrazeny knihovny potřebné pro řízení osy motoru a 

pro nastavení parametrů servomechanizmu.  

Operace s funkčními bloky se vykonávají pomocí tzv. ID parametrů. Jde o 

číselné zástupce nebo také ukazatele na parametr. Pro řízení pohybů (motion control) 

nabízí tato knihovna až 1027 parametrů. Detail obecného parametru bude popsán 

níže. 

Parametr 

- název makra: Jméno proměnné pro ID parametr 

- přístup: právo zapisovat/číst 

- přístup na parametr: při probíhajícím řízení/vykonávání pohybu 

- jednotky: V, A, Ohm, s, W, Nm, Henry, 1/min, Byte, rad, unit (1000 

units/ot), unit/s, unit/s2 (pozn. unit = námi definovaná jednotka polohy, 

implicitní nastavení v inicializační tabulce je 1000 unit/ot) 

- datový typ: SINT (I1), USINT (UI1), INT (I2), UINT (UI2), DINT (I4), 

UDINT (UI4), REAL (R4) 

- datový typ jako ukazatel (číselná hodnota): ParID1, ParID2, (číselně pak 

248,249,….) 

- možný rozsah číselné proměnné: 1.1920928E-07 až 1.701411e+38 

 

Příklad definice parametru pro povolení/zakázání pozičního regulátoru: 

- název makra: PCTRL_ENABLE_PARID  

- přístup: RD, WR  

- jednotka: -  
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- datový typ: UINT  

- hodnota parametru: ParID (231) 

Funkční bloky popisované knihovny se vkládají do programu podobným 

způsobem jako obyčejné definované proměnné. Konkrétní použití těchto funkčních 

bloků pro účely řízení motoru si rozebereme později. 

3.3 KOMUNIKACE 

Při vytváření projektu se nejprve musíme spojit s objektem, který budeme 

programovat nebo konfigurovat. Propojíme tedy svůj osobní počítač s Power 

Panelem. Port pro komunikaci s osobním počítačem není IF789.9, ale jde o zásuvný 

modul do PCI portu Power Panelu. Stejné komunikační médium použijeme i pro 

propojení Power Panelu a servoměniče ACOPOSu. 

V případě, že již máme nakonfigurovaný systém, navážeme spojení. Pro 

komunikaci po Powerlinku je zapotřebí, aby každý řídící člen neboli 

programovatelný automat měl svou IP adresu. IP adresa našeho Power Panelu byla 

147.229.76.17. 

  Ve fyzickém pohledu do možností ethernetu vyplníme síťovou adresu Power Panelu 

a masku podsítě. Nyní je třeba nastavit stejnou adresu do projektu v Automation 

Studiu. Tu nastavíme následovně. V nabídkové liště, položka Online – Setting, 

otevřeme průvodce připojením. Zde vybereme možnost TCPIP a pokračujeme dál na 

vlastnosti. Ve vlastnostech připojení vyplníme IP adresu a číslo zařízení. 

Jestliže potvrdíme vyplněná okna a dojde-li ke spojení, měli bychom vidět 

v dolní liště Automation Studia stav RUN. V opačném případě je zde nápis 

OFFLINE. Důležité upozornění! Při navazování komunikace je třeba mít otevřené 

okno aktivního CPU ve fyzickém pohledu (obrázek 3.13).  Toto platí pro verzi 

Automation Studia 3.0. 
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4. ŘÍDICÍ SYSTÉM -  B&R 

4.1 KASKÁDNÍ REGULA ČNÍ SMYČKA 

 

Obrázek 4.1 Kaskádní regulační smyčka v ACOPOSu [12] 

Řídicí systém implementovaný v procesorové jednotce ACOPOSu, respektive 

jeho blokové schéma s konkrétními veličinami, vidíme zobrazené na obr. 4.1. Tento 

způsob řízení servopohonů je v praxi velice oblíben. Dá se říct, že se jen v malém 

procentu nepoužívá. V podstatě jde o regulační obvod s pomocnou regulační 

veličinou. Výhoda takovéhoto zapojení spočívá v tom, že změníme astatický akční 

člen, v tomto případě servomotor, pevnou zpětnou vazbou na statický. To znamená, 

že se zbavíme pólu, který má souřadnice [0;0]. A víme, že každý astatismus vnáší do 

systému nestabilitu. Proto si můžeme dovolit do regulační smyčky vložit regulátory 

PI nebo PID. Nevznikne tak systém s astatismem 2. řádu, což vede na lepší stabilitu 

regulační smyčky. Další výhoda je rychlejší odezva na vzniklou poruchu. [8] 

 

4.1.1 Generátor polohy 

Regulační smyčka se skládá z pozičního, rychlostního a proudového 

regulátoru. Do regulátoru pozice (hlavní regulátor) vstupuje žádaná hodnota 

v podobě polohy. Ta je ale „upravena“ generátorem polohy. Generátor polohy není 

nic jiného než filtr žádané hodnoty. Pravděpodobně se jedná o setrvačný článek 

prvního řádu. Jeho hlavním úkolem je odstranit skokovou změnu žádané hodnoty. 

Tím se sníží překmit akčního zásahu a omezí se částečně rušení.      
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4.1.2 Poziční regulátor 

 

Obrázek 4.2 Blokové schéma pozičního regulátoru [9] 

Parametr Práva Typ Číslo 
par. 

Popis 
 

Jednotky 
par. SGEN_S_SET RD LI 428 Hod. pozice z gen. pozice   [UNITS] 

CONTROLLER_MODE RD,WR UI 328 Mód regulátoru 1 - poziční [] 

          2- rychlostní   
          3- zpětnovazební   
          4 - proudový   

CMD_CONTROLLER WR UI 93 vyp./zap. reg. smyčky     
PCTRL_S_ACT_PARID RD,WR UI 230 hod. par aktuální pozice   [] 

PCTRL_ENABLE_PARID  RD,WR UI 231 hod. par. povolení pozič. reg.   [] 

POS_CTRL_KV RD,WR R 100 hodnota zesílení   [] 

POS_CTRL_TN RD,WR R 101 integrační konstanta   [s] 

POS_CTRL_P_MAX RD,WR R 104 max. zesílení   [] 

POS_CTRL_I_MAX RD,WR R 105 max. integ. konst   [s] 

PCTRL_LAG_ERROR RD,WR R 112 regulační odchylka   [UNITS] 

AXLIM_DS_STOP RD,WR R 98 max. regul. odchylka   [UNITS] 

PCTRL_S_ACT RD LI 111 akt. poloha   [UNITS] 

PCTRL_V_SET RD R 114 nastavená rychlost   [UNITS/s] 

              
PCTRL_S_SET RD LI 113 nastavená poloha   [UNITS] 

WR - zápis, RD - čtení, R - Real, LI - Long Int., UI - Unsign. Int, UNITS - Jednotky (1000 jednotek/otáčku) 

 Tabulka 4.1 Parametry pozičního regulátoru [9] 

Tabulka 4.1 popisuje důležité parametry blokového schéma pozičního 

regulátoru (obrázek 4.2). 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 41 

Regulátor pozice pracuje následujícím způsobem. Generátor pozice do 

parametru SGEN_S_SET zapisuje aktuální hodnotu parametru. Poté přes přepínač 

módu regulátoru CONTROLLER_MODE postupuje zadaná hodnota pozice do 

dalšího přepínače, který ovládá parametr PCTRL_ENABLE_PARID. Ten nabývá 

hodnotu v rozsahu 0 – 1 a jeho úloha spočívá v zakázání/povolení pozičního 

regulátoru. 

Pro nastavování regulačních konstant pozičního regulátoru slouží parametry 

POS_CTRL_KV/TN. Tyto parametry najdeme i v inicializační tabulce pod záložkou 

Controller - Mode. Nutno poznamenat, že v integrační větvi regulátoru zcela chybí 

omezení akčního zásahu, což může vést na wind-up jev. Tento jev nastane pouze 

v případě, použijeme-li integrační složku a zatížíme osu motoru tak, že integrační 

složka naroste přes maximální hodnotu akčního zásahu. Po uvolnění osy se pak 

regulátor nestačí odintegrovat a systém se stane nestabilním.    

 Regulační odchylku v blokovém schématu najdeme pod názvem 

PCTRL_LAG_ERROR. Odchylka vzniká odečtením nastavené pozice 

PCTRL_S_SET a aktuální pozice PCTRL_S_ACT. 

Regulační odchylka je omezena z hlediska bezpečnosti maximální hodnotou 

odchylky. Ta je implicitně nastavena na jednu otáčku osy. To odpovídá hodnotě 

1000 jednotek (UNITS). Po překročení této hodnoty vyhlásí diagnostika poruchu a 

zastaví veškerý pohyb, který v danou dobu probíhá.  

Dále zde najdeme informaci o aktuální a nastavené rychlosti osy motoru 

PCTRL_V_SET/AKT.  

Výstup z pozičního regulátoru, tedy vstup do dalšího stupně regulační 

smyčky, se zapisuje do parametru SCTRL_SPEED_REF.  

Ostatní parametry nejsou rozhodně zanedbatelné, ale jejich funkce a hodnota 

je nastavena tak, že s nimi není třeba jakkoli manipulovat. 
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4.1.3 Rychlostní regulátor 

 

Obrázek 4.3 Rychlostní regulátor [10] 

Rychlostní regulátor pracuje na podobném principu jako poziční regulátor. 

Z předešlého stupně do regulátoru vstupuje požadovaná hodnota rychlosti 

SCTRL_SPEED_REF. Ta dále pokračuje přes omezení rychlosti do uzlu, kde se od 

ní odečte zpětnovazební hodnota aktuální rychlosti SCTRL_SPEED_ACT. 

S regulační odchylkou pak dále pracuje PI regulátor, který je už opatřen blokem proti 

wind-up jevu.  

Výstup z regulátoru je následně upravován pásmovou propustí s možností 

nastavení jeho parametrů SCTRL_FILTER_F0 a SCTRL_FILTER_B.  
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Parametr nebo také ukazatel, který představuje výstup z rychlostního 

regulátoru, se jmenuje ISQ_REF_SPEED. Ten je zároveň vstupní žádanou hodnotou 

do posledního stupně kaskádní regulace.  

Parametr Práva Typ Číslo  Popis   Jednotky 

CONTROLLER_MODE  RD,WR UI 328 Mód regulátoru  1 - poziční [] 

          2- rychlostní   

          3- zpětnovazební   

          4 - proudový   

CMD_CONTROLLER WR UI  93 vyp./zap. reg. smyčky   [] 

SCTRL_SPEED_ACT RD R  251 akt. rychlost   [ot/s] 

SCTRL_SPEED_REF RD,WR R  250 vstup z poz. reg.   [UNITS/s] 

SCTRL_V_SET_UNITS RD,WR R 329  nastavení rychlosti   [UNITS/s] 

SCTRL_V_SET_SCALE RD,WR I 341  nastavení rozsahu   [s] 

SCTRL_KV RD,WR R 253  hodnota zesílení   [] 

SCTRL_TN RD,WR R  255 časová konstanta   [s] 

SCTRL_TI_FIL RD,WR R 283  časová konst. filtru   [s] 

SCTRL_FILTER_F0 RD,WR R 226  střední frek.   [1/s] 

SCTRL_FILTER_B RD,WR R  227 šířka pásma   [1/s] 

ISQ_REF_SPEED RD R  256 výstup z regulátoru   [] 

SCTRL_LIM_V_POS RD,WR R  248 omezení rychlosti   [UNITS/s] 

SCTRL_LIM_V_NEG RD,WR R  249 omezení rychlosti   [UNITS/s] 

WR - zápis, RD - čtení, R - Real, LI - Long Int., UI - Unsign. Int, UNITS - Jednotky (1000 jednotek/otáčku) 

Tabulka 4.2 Parametry rychlostního regulátoru [10] 

Parametr SCTRL_V_SET_UNITS se používá v případě, že nepoužíváme 

předchozí stupeň regulace. Tento parametr pak nastavujeme námi navrženým řídícím 

algoritmem, který nahrazuje právě poziční regulátor.  

Filtry, které se v tomto schématu objevují v zastoupení parametrů 

SCTRL_TI_FIL a SCTRL_FILTER_F0/B, se používají pro filtraci zpětnovazebního 

signálu a pro filtraci signálu vstupujícího do proudového regulátoru a pro filtraci 

signálu vstupujícího do proudového regulátoru. 

Parametry filtrů jsou implicitně nastaveny na hodnotu 0. Lze je nastavit 

v případě, že motory pracují ve velmi zarušeném prostředí. Velmi náchylný je 

v tomto případě vodič od resolveru.  Druhý filtr můžeme použít jako filtr žádané 

hodnoty pro poslední stupeň kaskádní regulace – proudový regulátor. 
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Stejně jako tomu bylo u pozičního regulátoru, lze i rychlostní regulátor zcela 

odpojit. Způsob jakým lze tento úkon provést si popíšeme spolu s rozborem 

proudového regulátoru. 

 

4.1.4 Proudový regulátor    

   

 

Tabulka 4.3 Proudový regulátor [11] 

Na obrázku proudového regulátoru je označený parametr 

ICTRL_SET_PARID, ve kterém je uložena hodnota parametru ISQ_REF_SPEED. 

V něm je teprve zapsána žádaná hodnota proudu. 

Jestliže do parametru ICTRL_SET_PARID nahrajeme hodnotu jiného 

parametru, například parametr omezení točivého momentu v pozitivním směru 

LIM_T1_POS (248), tak potom nezáleží na tom, co je na výstupu rychlostního 

regulátoru ISQ_REF_SPEED. Proudový regulátor potom pracuje s jinou proměnnou. Tím 

se odstaví i druhý stupeň kaskádní regulace. Nyní nám zůstane pouze proudový regulátor. 
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Vstupní hodnotu LIM_T1_POS do regulátoru proudu pak upravíme příslušným 

řídicím algoritmem. Zpětnou vazbu získáme z parametru SCTRL_SPEED_ACT. 

Parametr Práva Typ Číslo Jednotky 

ICTR_SET_PARID RD,WR UI 713 [] 

          

          

ICTRL_KV RD,WR R  223 [] 

ICTRL_TN RD,WR R  225 [s] 

ICTRL_ISQ_REF RD R  213 [A] 

ICTRL_ISQ_ACT RD R  214 [A] 

ICTRL_USQ_REF RD R  216 [V] 

ICTRL_USD_REF RD R 221 [V] 

ICTRL_ISD_REF RD R  218 [A] 

ICTRL_ISD_ACT RD R  219 [A] 

RD - čtení, WR - zápis, UI - unsign. Integer, R - Real 

Tabulka 4.4 Parametry proudového regulátoru [11] 

Velmi povrchně si zde uvedeme princip vektorového řízení. Na principu 

vektorového řízení pracuje i tento proudový regulátor. Řízenými vektory představují 

amplituda a fáze statorového proudu a magnetického toku. Konkrétně jde o 

parametry ICTRL_ISQ_REF a ICTRL_ISD_REF. Z polohy rotoru a 

rekonstruovaného skluzu se vypočítá vektor magnetického toku. 

Regulační konstanty jsou u tohoto regulátoru vypočteny z konstant motoru a 

nedoporučuje se s nimi vůbec manipulovat. Vektorové řízení vyžaduje zpětnou 

vazbu od statorového vinutí, kde se měří proud. Tuto hodnotu najdeme pod názvem  

ICTRL_ISQ_ACT. Zpětná vazba od rekonstruovaného magnetického toku nese 

název  ICTRL_ISD_ACT.      

Proudový regulátor je rozdělený na dvě části. První část regulátoru pracuje 

s regulační odchylkou statorového proudu. Druhá část regulátoru zpracovává 

regulační odchylkou magnetického toku.  

V našem projektu budeme měnit pouze vstupní žádanou hodnotu. Proudový 

regulátor s implementovanými algoritmy vektorového řízení ponecháme beze změny. 
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4.2 NASTAVENÍ KASKÁDNÍ REGULA ČNÍ SMYČKY  

V kapitole zaměřené na poslední stupeň kaskádní regulace jsme se zmiňovali 

o automatickém nastavení regulačních konstant z parametrů motoru. Proudový 

regulátor, respektive jeho regulační konstanty, proto není třeba přenastavovat nebo 

upravovat. Jinak je tomu u předešlých stupňů kaskádní regulace. 

Jedním z nejjednodušších způsobů jak nastavit kaskádní regulační smyčku, 

která je součástí každého řídicího systému v ACOPOSu, je využití 

„samonastavovacího“ algoritmu neboli autotuningu. Princip implementovaného 

algoritmu funguje na principu identifikace soustavy motor a jeho zátěž. Při jeho 

spuštění se provede několik skokových změn rychlosti otáčení osy v obou směrech a 

na základě odezvy se nastaví příslušné regulační konstanty. 

Jedinou nevýhodou tohoto způsobu nastavení je fakt, že se nastaví pouze 

proporcionální složka PI regulátorů jak u pozičního, tak i u rychlostního regulátoru. 

Integrační konstanta zůstane rovna nule.  

Ke spuštění autotuningu obou regulátorů se používá speciální diagnostický 

nástroj Automation Studia. Jmenuje se Nc Test.  

4.2.1 Diagnostický nástroj Automation Studia NC TEST    

 Na obrázku 3.11 jsme popisovali v konfiguračním pohledu mapovací tabulku 

pro jednotlivé osy. Součástí popisu jsme jako sedmé v pořadí označili diagnostické, 

sledovací a testovací nástroje Automation Studia. Na obrázku 4.4 vidíme ještě jednou 

zobrazenou nabídku pro diagnostiku osy.  

Tento nástroj kombinuje všechny sledovací nástroje spolu s přírazovým 

oknem. Můžeme si zde otestovat základní pohyby osy motoru. Zobrazíme si zde 

průběhy důležitých proměnných a jejich aktuální hodnoty.  

Součást testovacího nástroje pro vykreslení požadovaných průběhů se 

jmenuje Trace. Zde si můžeme vybrat proměnnou, jejíž průběh budeme zobrazovat 

v grafu. Výhodou tohoto nástroje je možnost spuštění záznamového mechanizmu 

aktuálního průběhu. To znamená, že si můžeme nahrát průběhy pro pozdější analýzu. 

Nahraná data poté exportujeme do souboru, který v podobě tabulky dat můžeme 

otevřít například v Matlabu.        
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Obrázek 4.4 Spuštění diagnostického nástroje Test 

 

Obrázek 4.5 diagnostický nástroj Test 
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Pro vlastní funkci tohoto nástroje je nezbytné, aby byla navázána komunikace 

mezi osobním počítačem, Power Panelem a ACOPOSem. To mimo jiné poznáme 

tak, že se nám objeví ikony, které označují jednotlivé stavy osy. Stavové ikony jsou 

na obrázku 4.5 v okně číslo 3 vyznačeny červenou barvou. Toto okno slouží pro 

sledování hodnot proměnných. Jmenuje se Watch. Když si budeme chtít například 

přečíst aktuální rychlost diagnostikované osy, vybereme v okně číslo 2 příslušnou 

záložku. V okně 2 není nic jiného, než inicializační tabulka parametrů osy 

zmiňované v kapitole logického pohledu. Inicializační parametry v této tabulce lze 

v tomto okně také podle potřeby měnit a upravovat. Změna nastavených parametrů 

se však ukáže až po inicializaci osy. 

Pro stav pohybu je zde záložka move – basis – parameters. Jestliže vybranou 

položku, v našem případě aktuální rychlost, potvrdíme, zobrazí se nám tato hodnota 

trvale v okně 3 – Watch.  

Při testování základních pohybů je zapotřebí nejdříve osu uvést do stavu, kdy 

je schopna bezchybného pohybu. To znamená, že v okně 1 potvrdíme v záložce 

Preparation – Controller – položku Initialize (inicializace). Tím se nahraje tabulka 

parametrů s aktuálními hodnotami do řídicího systému v ACOPOSu. Dále je třeba 

osu uvést do referenční polohy. Toho dosáhneme potvrzením položky Homing 

v záložce Preparation. 

Jestliže se nám během těchto úkonů nezobrazilo žádné chybové hlášení, 

můžeme zapnout kaskádní regulační smyčku. Chybové hlášení se zobrazuje v okně 3 

buď v podobě sledované proměnné s názvem message.record.par_id, která je do 

sledovacího okna přidána implicitně, nebo přepneme-li v okně 3 poslední ikonou 

(semafor) přímo chybovou hláškou v anglickém jazyce. Každé oznámení o chybě je 

vždy doplněno o číslo chyby. To je pak velmi snadno dohledatelné v nápovědě 

Automation Studia. 

Spuštění a vypnutí regulační smyčky pak provedeme potvrzením položky 

Switch On, respektive Switch Off záložky Preparation – Controller. Pro kontrolu se 

můžeme podívat,  jaké barvy LED diod zrovna svítí na testovaném ACOPOSu. 

V bezchybném stavu po zapnutí regulátorů svítí diody pojmenované Ready a Run.     
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Obrázek 4.6 Spuštění pohybů osy v nástroji TEST  

(poznámka – obrázek 4.6 je vyfocen, kdy je řídicí systém od ACOPOSu odpojen) 

Na obrázku 4.6 vidíme označené položky pro inicializaci a aktivaci osy 1, 

položky pro samotné spuštění pohybu 2 a parametry pro základní pohyb osy 3. 

Budeme-li chtít osu uvést do rotace, respektive budeme-li chtít dosáhnout 

určité pozice osy, rychlostí 3000 UNITS/s (odpovídá 3 ot/s) se zrychlením 10000 

UNITS/s2 na pozici 200000 UNITS, vyplníme příslušné položky v označené 3 a 

potvrdíme položku Absolute označenou 2.  

Ve většině případů při spuštění regulátorů mohou vzniknout na motoru 

vibrace. To je způsobeno špatně nastavenými regulačními konstantami pozičního a 

rychlostního regulátoru. Jestliže tato situace nastane, použije se již výše zmíněný 

autotuning regulátorů.  
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Obrázek 4.7 Nastavení autotuningu – Rychlostní regulátor 

 

Obrázek 4.8  Nastavení autotuningu – Poziční regulátor 
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     Sled úkonů pro spuštění autotuningu je následující. V příkazovém rozhraní 

diagnostického nástroje Test otevřeme položku Setup – Controller. V okně 

inicializační tabulky se automaticky ukáže položka pro nastavení autotuningu 

regulátorů. Jak vidíme, na obrázku 4.7 ve složce Mode, zvolíme nejprve položku pro 

rychlostní regulátor. Položku potvrdíme, nahrajeme pozměněné hodnoty 

v inicializační tabulce pomocí položky Initialize v příkazovém okně a zapneme 

regulační smyčku. Nyní algoritmus nastaví proporcionální složku rychlostního 

regulátoru.  

Podobným způsobem se nastavíme i poziční regulátor. Jen musíme počkat, 

než se dokončí pohyb osy pro autotuning regulátoru rychlostního. Regulátory poté 

vypneme a nastavíme inicializační tabulku přesně podle obrázku 4.8. Výběr opět 

potvrdíme a provedené změny nahrajeme do ACOPOSu. Regulátory znovu zapneme 

a počkáme, než skončí nastavení pozičního regulátoru. 

V tuto chvíli bychom měli mít oba regulátory nastavené. Když si pozorně 

prohlédneme nastavení autotuningu u rychlostního regulátoru, všimneme si, že 

kromě položky ncSPEED jsou zde ještě další dvě položky, které se budou 

nastavovat. Když se podíváme zpět na kapitolu, kde popisujeme jednotlivé stupně 

kaskádní regulace, konkrétně na část týkající se rychlostního regulátoru, vidíme, zde 

filtry typu pásmová propusť. Jeden filtr upravuje signál ze zpětné vazby a druhy 

výstup z PI regulátoru. Proto se při nastavení regulační konstanty u rychlostního 

regulátoru nastaví i parametry obou filtrů. 

Tento způsob nastavení regulátorů se doporučuje pro běžné použití těchto 

servomechanizmů v praxi, protože v drtivé většině případů toto nastavení plně 

postačuje nárokům na uspokojivou přesnost a rychlost pohybu servomechanizmu.  

Pro náročnější aplikace, kde se je zapotřebí vysoká přesnost a nižší 

požadavky na rychlost přechodného děje, se může použít i integrační složka obou 

regulátorů. Vnesením astatismu do řídicího algoritmu totiž zpomalíme přechodový 

děj při skokové změně na vstupu soustavy. Výhodou je ale odstranění regulační 

odchylky. V následujících kapitolách se seznámíme s odlišným způsobem řízení a 

navrhneme vlastní řídicí strukturu pro regulaci otáček servomechanizmu.    
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5. ŘÍZENÍ A NASTAVENÍ PARAMETR Ů 

SERVOMECHANIZMU 

Pro nastavení a řízení servomotoru použijeme zkušenosti z konfigurace a 

propojení servomechanizmu s programovatelným automatem v podobě Power 

Panelu. Nejdříve musíme vytvořit fyzickou konfiguraci servomechanizmu a musíme 

se spojit s ACOPOSem. Pak už můžeme začít s nastavením parametrů 

servomechanizmu. Jak bylo uvedeno v kapitole týkající se logického pohledu, 

budeme pro práci s ACOPOSem potřebovat knihovny pro řízení pohybu osy a pro 

nastavení parametrů. Dále budeme potřebovat objekty pro řízení pohybu, což jsou 

inicializační tabulka a tabulka s parametry motoru. Nyní začneme tvořit 

programovou část řízení pohybu a nastavení parametrů servomotoru. Kvůli unifikaci 

programování pohybů i pro usnadnění práce aplikačním inženýrům se řízení pohybů 

vytváří pomocí stavového automatu. 

 

 

Obrázek 5.1 Uspořádání stavů pro řízení pohybu osy 

Programovací automat vykonává svoji činnost cyklicky. Nejprve se vykoná 

inicializace osy. Zde se načte číselná hodnota osy z proměnné OsaX do proměnné 

AxisObj1 a nastaví se základní parametry osy.  Po inicializaci osy a kontrole chyb, 

přejde stavový automat do stavu připraven po zapnutí regulační smyčky. Dál už 

stavový automat obsluhuje následující stavy osy cyklicky. Perioda cyklu stavového 

automatu záleží na tom, do jaké cyklické třídy jsme program vložili. 
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Pro základní nastavování parametrů osy a její řízení stačí dvě cyklické třídy, 

programy basic a Vizualizace. V jednom programu budeme definovat jednotlivé 

stavy a ve druhém budeme stavový automat řídit. 

5.1 DEFINICE STAV Ů PRO ŘÍZENÍ OSY   

        Identifikaci fyzické osy jsme si popsali v kapitole konfiguračního 

pohledu. Abychom propojili fyzickou konfiguraci a adresaci osy, musí být název osy 

totožný s názvem proměnné, která bude osu zastupovat v programové části.  

 

Obrázek 5.2 Reference proměnné OsaX na fyzickou úroveň osy 

Definici jednotlivých stavů má na starosti globální proměnná typu 

ACP10AXIS_typ z knihovny Acp10man s názvem OsaX (1). Jedná se o strukturu, 

která vychází z inicializační tabulky pro konfiguraci ACOPOSu. Referencí této 

proměnné na adresu osy dosáhneme propojení řídicí struktury s parametry, které 

přímo ovlivňují pohyb osy. Přístup k jednotlivým položkám struktury OsaX, které 

ovlivňují pohyb osy, obstarávají funkční bloky knihovny Acp10MC. Proměnná 

gAxisBasic (2) je zde kvůli snadné orientaci uživatele v jednotlivých stavech osy.  
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Obrázek 5.3 Ukázka funkčního bloku MC_Home knihovny Acp10MC 

 

Obrázek 5.4 Definice proměnných programu basic 

Na obrázku 5.4 je červeně označena ukázka definice proměnné MC_Home_0. 

Název je pro jednoduchost podobný s definicí příslušného funkčního bloku 
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MC_Home. Zápis a čtení jednotlivých položek funkčních bloků vykonáváme pomocí 

tečkové syntaxe. Modře jsou vyznačeny jednotlivé stavy, kterých osa nabývá.   

5.2   NASTAVOVÁNÍ PARAMETR Ů A ŘÍZENÍ OSY 

K nastavování základních parametrů a pohybu osy zde máme proměnnou 

OsaX a funkční bloky z knihovny Acp10MC. Pro přehlednější práci s parametry a 

pro přechody mezi jednotlivými stavy je zde vytvořena globální proměnná 

gAxisBasic. Jde o strukturu, která obsahuje položky vztahující se k jednotlivým 

stavům a parametrům pohybu osy.  

Ve druhé cyklické třídě s názvem Vizualizace najdeme algoritmus, který na 

základě uživatelského rozhraní řídí přechody mezi stavy definované v programu 

basic. Uživatelským rozhraním myslíme objekt vizualizace, který je propojen 

s proměnnými programu Vizualizace pomocí vstupně výstupních oken a klíčů.  

Následující obrázek ukazuje, jakým způsobem se z proměnných programu 

Vizualizace zapisují, nebo čtou parametry pro pohyb osy.  

Hlavními vstupní parametry pro pohyb osy jsou následující: 

- Pozice (ParaPosition) 

- Rychlost (ParaVelocity) 

- Zrychlení (ParaAcceleration) 

- Zpomalení (ParaDeceleration) 

- Změna rychlosti/zrychlení (ParaOverrideAcceleration/Deceleration) 

- Rychlost kontinuálního pohybu osy (ParaVelocityJog)   

Řídicími vstupy, které mění stav osy, jsou: 

- Aktivace osy (Power) 

- Určení referenční polohy (Home) 

- Pohyb osy absolutní (MoveAbsolute) 

- Pohyb osy přírůstkový (MoveAdditive) 

- Zastavení pohybu (Stop) 

- Kontinuální pohyb osy v pozitivním směru (MoveJogPozitive) 

- Kontinuální pohyb osy v negativním směru (MoveJogNegative) 

- Potvrzení chyby – kvitace poruchy (ErrorAcknowledge)     
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Obrázek 5.5 Parametry pohybu osy 

Výstupní parametry osy: 

- Číslo chyby (ErrorID) 

- Chybová hláška (ErrorText) 

- Aktuální pozice osy (ActPosition) 

- Aktuální rychlost osy (ActVelocity) 

Instance struktury gAxisBasic pracují s následujícími funk čními bloky 

knihovny Acp10_MC: 

- MC_Power 

- MC_Stop 

- MC_ReadAxisError 

- MC_ReadActualPosition 

- MC_Home 

- MC_Reset 

- MC_MoveVelocity 

- MC_SetOverride 

- MC_ReadActualVelocity 
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- MC_ReadStatus 

- MC_MoveAbsolute 

- MC_MoveAditive 

Konkrétní použití těchto funkcí můžeme shlédnout v příloze této práce 

v podobě zdrojového textu programu basic. 

Zdrojový kód s globální proměnnou a její definicí programu basic nalezneme 

v každé instalaci programového prostředí Automation Basic. 

Cesta k této ukázkové verzi je následující: 

C:\Program Files\BrAutomation\AS30071\Samples\Motion.zip. 

 Dále soubor Acp10_MC. V něm nalezneme ukázku projektu pro pohyb osy 

ve třech variantách programovacího jazyka. A to v jazyku C, v jazyku reléových 

schémat (LD), a ve strukturovaném textu (ST).   

 

5.3 ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍHO ŘÍZENÍ OSY 

Jestliže se nespokojíme se základními stavy osy, respektive se základním 

způsobem řízení osy, které jsou v nabídce v podobě projektu, jak je popsáno výše, 

musíme použít další funkční bloky knihovny Acp10_MC. V tomto projektu jsme se 

rozhodli, navrhnout vlastní regulátor otáček, který implementujeme do řídicího 

systému v ACOPOSu. Rozhodli jsme se tedy odstavit poziční a rychlostní regulátor a 

použít jen zpětnou vazbu v podobě aktuální rychlosti osy a posledního stupně 

kaskádní regulace – proudového regulátoru.  

Knihovna Acp10_MC obsahuje i funkční bloky, které nejsou vytvořeny podle 

standardů PLCopen. Jde o standard v rozsahu firmy B&R Automation. Tyto funkční 

bloky poznáme podle vložení zkratky názvu společnosti (MC_BRInitCycleWrite, 

MC_BRInitCycleRead) do názvu funkčního bloku. 

Funkční bloky MC_BRInitCycleWrite a MC_BRInitCycleRead slouží 

k zápisu a čtení parametrů při běhu programu. Jestliže chceme změnit některý 

parametr inicializační tabulky a s touto změnou následně pracovat, musíme vždy 

zastavit probíhající aplikaci, změněnou inicializační tabulku nahrát do ACOPOSu a 

poté restartovat ACOPOS. Toto je při některých aplikacích nepřípustné. Proto je tu 
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funkční blok MC_BRInitCycleWrite. Tento blok cyklicky zapisuje hodnotu 

příslušného parametru na určené místo v řídicím systému ACOPOSu. 

 

5.3.1 Popis funkčního bloku MC_BRInitCycleWrite   

Syntaxe funkčního bloku vypadá následovně: 

MC_BRInitCycleWrite( 

 Axis: =; 

 Execute:=; 

 ParID:=; 

 DataAdress:=; 

 DataType:=; 

 Done:=; 

) ; 

Do parametru Axis se zapisuje číselná hodnota osy, se kterou pracujeme. 

Můžeme použít proměnnou z inicializace osy v základní verzi projektu pro řízení osy 

(AxisObj1). Parametrem Execute startujeme zápis hodnoty parametru na příslušnou 

adresu. ParID představuje číselnou hodnotu parametru, do kterého budeme zapisovat. 

DataAdress představuje nepřímou adresaci s přenosem hodnoty parametru. To 

znamená, že do parametru ACP10_PCTRL_ENABLE_PARID zapíšeme hodnotu 1 

nebo 0 z proměnné PCTRL_ENABLE_PARID. DataType označuje, jaký datový typ 

budeme zapisovat. Definice datových typů najdeme také v knihovně Acp10_MC pod 

názvem Acp10_MC.var.  Poslední parametr hlásí stav zápisu parametru. Jestliže je 

parametr Done ve stavu 1, můžeme ukončit zápis parametru. 

  Při zápisu hodnoty parametru a jeho datového typu je potřeba dbát na 

definici příslušného parametru. Všechny parametry, které je možno zapisovat, číst 

nebo možnost obojího, najdeme v knihovně Acp10par. Zde je uvedeno i číslo 

parametru a typ proměnné, která se do něj zapisuje. Definici jednotlivých parametrů 

s rozsahem a příslušnými právy čtení a zápisu najdeme také v nápovědě Automation 

Studia. Cesta k výpisu parametrů z nápovědy je následující: 

Motion Control – ACP10 – ACOPOS Parameter IDs. 
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Funkční blok pro čtení hodnoty parametru MC_BRInitCycleRead má syntaxi 

zápisu do zdrojového kódu stejnou, jako tomu bylo u funkčního bloku 

MC_BRInitCycleWrite.  

Díky těmto funkčním blokům můžeme za běhu programu například odpojit 

poziční regulátor, změnit regulační konstanty regulátorů nebo přečíst aktuální 

hodnotu momentu, která působí na osu. Tuto servisní funkci si můžeme nejprve 

ověřit přes diagnostický nástroj NC Test. 

 

Obrázek 5.6 Servisní rozhraní NC Testu 

Pomocí servisního rozhraní NC Testu můžeme testovat změny parametrů 

přímo za běhu programu. Po otevření servisního rozhraní se nám automaticky ukáže 

patřičná položka v inicializační tabulce. Chceme-li zapsat určitou hodnotu na 

vybraný parametr, vypíšeme do položky pro požadavek request – par_id číslo 

parametru a do položky data_text jeho hodnotu. Například budeme-li chtít odpojit 

poziční regulátor. K tomu nám stačí změna jediného parametru, viz předchozí 

kapitola o řídicím systému B&R, pro povolení/zakázání pozičního regulátoru.  
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Zpravidla se nám po označení okna par_id ukáže nabídka ze všech parametrů 

a můžeme si s přehledem vybrat ten správný. Případně nalezneme číslo parametru 

v knihovně Acp10par i s popisem a datovým typem. 

Konkrétní příklad použití servisního rozhraní si ukážeme na vypnutí 

pozičního regulátoru. Do položky požadavku request – par_id zapíšeme číslo 

parametru 231 (PCTRL_ENABLE_PARID), do pole data_text hodnotu 0 a 

potvrdíme. Následně potvrdíme i položku v servisním rozhraní (Service Interface) 

Write drive parameter. Pro kontrolu můžeme potvrdit druhou položku Read drive 

parameter, přičemž se nám hodnota v parametru 231 zobrazí v poli data_text. Tyto 

hodnoty se musí shodovat. 

  

5.4 REGULÁTOR OTÁ ČEK MOTORU SE ZÁT ĚŽÍ 

Schéma zapojení elektromechanických částí systému je shodné s obrázkem 

2.1. Zátěž osy motoru bude představovat totožný motor jako motor řízený. Pro 

regulaci otáček nám bude stačit pouze regulátor rychlosti a regulátor proudu 

z kaskádní regulační smyčky. 

Zde si však ukážeme využití poznatků o parametrech řídicí struktury a 

použijeme zde i oba funkční bloky pro čtení/zápis parametrů, popsané v předchozí 

kapitole. Ukážeme si, jakým způsobem lze nahradit stávající regulátor rychlosti 

vlastním regulátorem. Řídicí struktura rychlostního regulátoru však nebude součástí 

kaskádní regulace přímo v ACOPOSu, ale bude vytvořená v programovatelném 

automatu v Power Panelu. Po Powerlinku budeme posílat cyklicky hodnotu akčního 

zásahu jako vstup do proudového regulátoru a číst budeme zpětnovazební hodnotu 

rychlosti osy. 

Abychom mohli vytvořit vlastní regulaci otáček, nejdříve odstavíme původní 

regulátor pozice a regulátor rychlosti. Dále je třeba zajistit sledování aktuální 

hodnotu rychlosti ze zpětné vazby a přizpůsobit vstup proudového regulátoru tak, 

abychom ho byli schopni měnit podle potřeby. 

Na obrázku 5.9 je vyobrazen cyklický sled stavů, které jsou potřeba pro zápis 

a čtení parametrů, chceme-li vytvořit regulátor otáček v Power Panelu. V našem 
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projektu jsme pro práci s parametry vytvořili program s názvem zapi_cteni_par, kde 

použijeme předem popsaných funkčních bloků pro zápis a čtení parametrů 

z ACOPOSu.  

Parametry z knihovny Acp10par, které budeme potřebovat, jsou následující: 

ACP10PAR_PCTRL_ENABLE_PARID  - parametr pro zapnutí/vypnutí 

pozičního regulátoru, proměnná PCTRL_ENABLE_PARID, která se do něj bude 

zapisovat je typu ncPAR_TYP_UINT. Hodnota 1 pro zapnutí, 0 pro vypnutí. Číslo 

parametru je 231. 

ACP10PAR_LIM_T1_POS - jde o parametr, který určuje limit momentu na 

hřídeli motoru v jednom směru. Tento parametr použijeme jen jako paměťové místo 

pro uchování aktuální hodnoty akčního zásahu. Globální proměnná pro tento 

parametr nese název LIM_T1_POS a její datový typ je ncPAR_TYP_REAL. Číslo 

parametru je 248. 

 ACP10ICTRL_SET_PARID  – parametr pro vstup do regulátoru proudu. 

Na toto paměťové místo budeme zapisovat aktuální hodnotu akčního zásahu 

z parametru ACP10PAR_LIM_T1_POS. Proměnná CTRL_SET_PARID je typu 

ncPAR_TYP_UINT. Číslo parametru je 713. 

   ACP10SCTRL_SPEED_ACT – zde najdeme aktuální hodnotu rychlosti 

osy motoru. Globální proměnná pro práci s tímto parametrem se jmenuje 

SCTRL_SPEED_ACT a její datový typ je ncPAR_TYP_REAL. Číslo parametru je 

251.  
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Obrázek 5.7 Stavový diagram zápisu a čtení parametrů 

  

 

Obrázek 5.8 Blokové schéma nové regulační smyčky 
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Blokové schéma na obrázku 5.10 popisuje, jak vypadá řídicí systém pro 

regulaci otáček. Jestliže porovnáme toto blokové schéma s obrázkem 4.1 kaskádní 

regulační smyčky od B&R, vidíme zde úplnou absenci pozičního a rychlostního 

regulátoru. Dále je zde vyznačený řídicí systém pro regulaci otáček, který jsme 

vytvořili v Power Panelu. Jediné, co jsme pro řízení motoru ponechali, je regulátor 

proudu.  

5.5 NÁVRH PS REGULÁTORU     

Pro nastavení konstant regulátoru je zapotřebí znát regulovanou soustavu. 

V našem případě to bude motor se zátěží. Zátěž bude představovat shodný motor 

pevně spojený s motorem řízeným. Nazveme ho brzdou. Brzdu vytvoříme tak, že 

v druhém ACOPOSu opět odpojíme poziční i rychlostní regulátor a na vstup 

proudového regulátoru zapíšeme konstantní hodnotu proudu 0,1 A. Moment brzdy 

bude působit na osu v opačném směru, než jakým se řízený motor točí.  

  

  

5.5.1  Identifikace soustavy 

Diskrétní přenos soustavy získáme z přechodové charakteristiky soustavy. 

Přechodovou charakteristiku vytvoříme skokovou změnou rychlosti osy.  

V nástroji Automation Studia – Trace si zobrazíme průběh zpětnovazební 

proměnné SCTRL_SPEED_ACT, exportujeme data průběhu do souboru OsaX.csv. 

Soubor v Matlabu převedeme do tabulky a z příslušného sloupce dat, který 

představuje navzorkované hodnoty rychlosti osy, si necháme vykreslit přechodovou 

charakteristiku.  
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Obrázek 5.9 Přechodová charakteristika osy motoru se zátěží 

V Matlabu si otevřeme nástroj pro identifikaci systému z přechodové 

charakteristiky – ident. Vektor dat aktuální rychlosti osy importujeme jako výstup 

v časové oblasti. Další část importovaných dat bude vektor žádané skokové změny 

rychlosti. Amplituda žádané hodnoty činila 5 otáček za sekundu. 

V nástroji ident záložky Estimate zvolíme v nabídce lineární parametrický 

model ARMAX druhého řádu. Můžeme vyzkoušet i jiné modely, ale tento se nejvíce 

blížil našemu požadavku. Zpět do Matlabu importujeme diskrétní přenos, který jsme 

získali lineární regresí. Protože nástroj ident vrací diskrétní přenos s periodou 

vzorkování Tvz  = 1 s, musíme přenos soustavy upravit na tvar s periodou vzorkování 

Tvz = 2 ms. S touto periodou pracují cyklické třídy pro vzorkování dat ze zpětné 

vazby a s touto periodou jsme také vytvořili přechodovou charakteristiku. 

Diskrétní přenos modelu soustavy je pak: 
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5.5.2 Návrh PS regulátoru 

Diskrétní přenos pak otevřeme v nástroji sisotool programu Matlab. Ten je 

určen pro návrh regulátorů a odladění konstant. Spolu s ním můžeme použít i správce 

nástrojů pro nastavení regulátoru s názvem Control and Estimation Tools Manager. 

 

Obrázek 5.10 Nástroj Matlabu pro nastavení regulátoru  

 Zde zvolíme automatický způsob nastavení regulátoru typu PI. Z nabídky 

algoritmů pro nastavení konstant regulátorů vybereme algoritmus Ziegler-Nichols 

pro uzavřenou smyčku. Nakonec stačí náš výběr potvrdit tlačítkem Update 

Compensator a zobrazí se odhadnutý přenos regulátoru. 

Přenos diskrétního PS regulátoru v bilineární transformaci: 
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 (5.5.2) 
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Přenos diskrétního PS regulátoru v „z“ transformaci: 

    

������� �
,���,���"����

�����
    �5.5.3� 

 

Regulační konstanty pro zesílení K a integrační konstantu Ti vypočteme 

z přírůstkového tvaru podle následujících vztahů: 
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Nyní vytvoříme řídicí algoritmus polohového PS regulátoru do samostatného 

programu. Vstupem do programu bude výstup z proměnné SCTRL_SPEED_ACT a 

výstupem pak akční zásah zapisovaný do proměnné LIM_T1_POS.  

 

 

Obrázek 5.11 Stavový diagram polohového PS regulátoru 

 

Z přechodové charakteristiky na obrázku 5.11 je patrný značný šum. To je 

způsobeno absencí zpětnovazebního filtru, který je standardně implementován 

v rychlostním regulátoru (obrázek 4.3 parametr SCTRL_TI_FIL). 

Abychom se tohoto šumu zbavili, navrhneme si filtr vlastní.   
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5.5.3 Návrh zpětnovazebního filtru 

Pro filtraci zpětnovazebního signálu použijeme filtr žádané hodnoty. Ten 

silně potlačuje překmit, který by jinak působil problémy při řízení soustavy. 

Spojitý přenos filtru: 

�,�-� �
��.���

�����
     (5.5.6) 

Kde časová konstanta T1 řádově odpovídá integrační konstantě regulátoru a 

parametr α leží v intervalu <0;1). Velikost parametru α volíme podle požadovaného 

průběhu na výstupu ze soustavy. Je nutno upozornit, že filtr výrazně ovlivňuje 

stabilitu systému. Proto volíme hodnotu parametru maximálně 0,05. Časová 

konstanta T1 bude 1,5 s.  

 Diskrétní přenos filtru pak bude: 

�,����� �
/�0���

��1���
      (5.5.7) 

Diskrétní přenos s číselnými hodnotami parametrů: 

�,����� �
,	�,2��"���

��,������
     (5.5.8) 

 

Filtr naprogramujeme do stávajícího programu pro vyčítání a zápis parametrů 

z ACOPOSu zapis_cteni_par.  

Vstupem filtru bude tedy globální proměnná SCTRL_SPEED_ACT a výstup 

globální proměnná out. Teď musíme také změnit vstup do řídicího algoritmu. Do 

výstupní proměnné y budeme načítat proměnnou out namísto původní 

SCTRL_SPEED_ACT. 
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5.6 TESTOVÁNÍ REGULÁTOR Ů  

5.6.1 Modelování systému 

Nyní můžeme otestovat navržené konstanty regulátoru v programovém 

prostředí Matlab Simulink. Při simulaci však vynecháme zpětnovazební filtr, který 

nastavíme až na reálné soustavě.  

 

Obrázek 5.12 Simulace systému bez filtru 

Obrázek 5.13 Přechodová charakteristika modelovaného systému 

Namodelovaný systém je samozřejmě ideální. V reálu se do systému 

promítnou poruchové signály, které bychom jen s obtížemi modelovali.  
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5.6.2    Testování regulátorů na reálném systému 

Ke spuštění reálného systému budeme potřebovat nastavit jeden z motorů 

jako brzdu. Tedy zátěž s konstantním momentem působícím proti směru otáčení 

řízeného motoru. Algoritmus pro zpětnovazební filtr napíšeme do programu pro 

zápis a čtení parametrů z ACOPOSu s výše uvedenými konstantami. Dále si 

popíšeme jednotlivé objekty a nezbytné kroky pro realizaci a spuštění systému.  

Program (perioda cyklu třídy): 

  basicY (100 ms) 

- Redukovaná verze stavového automatu basic pro nastavování parametrů 

osy. Zde jsme ponechali jen inicializaci osy, stav pro spuštění regulátorů a 

stavy pro diagnostiku chyb.  

PARbrzda (20 ms) 

- Zde jsou naprogramovány funkční bloky pro odstavení pozičního a 

rychlostního regulátoru. Zapisuje se zde konstantní hodnota proudu na 

vstup proudového regulátoru. 

basic (100 ms) 

- Program pro definici jednotlivých stavů osy. Tento objekt je detailně 

popsán v kapitole nastavování parametrů servomechanizmu. Z tohoto 

programu využijeme také jen stavy pro inicializaci osy a aktivaci 

proudového regulátoru. 

zapis_cteni_par (20 ms)  

- Tento program je také podrobně popsán výše. Slouží k nastavování a čtení 

parametrů pro řízení motoru.  

vizualizace (200 ms) 

- Program pro komunikaci mezi uživatelským prostředím vizualizace a 

řídicími algoritmy. 

PS_POL (100 ms) 

- Zde je naprogramovaný algoritmus pro polohový PS regulátor. 

NC objekty: i_osaX, i_osaY, osaX a osaY 

- Objekty pro inicializaci ACOPOSu a motoru.  

Vizualizace: Visu 
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- Objekt pro grafické uživatelské rozhraní. 

 

Knihovny: Acp10MAN, Acp10par, Acp10man, Acp10tun 

- Kromě těchto knihoven, které definují funkční bloky, typy proměnných a 

parametry pro práci s osou, jsou zde i základní knihovny vygenerované 

při založení projektu.  

Dále musíme vytvořit fyzickou konfiguraci a nastavit adresy pro oba motory. 

Globální proměnné a globální datové typy se nahrají do konfigurace systému pro 

kompilaci automaticky. Výše popsané objekty přesuneme do patřičných položek ve 

složce CPU, zkonfigurujeme, vygenerujeme paměťovou kartu a vložíme ji do Power 

Panelu. Přivedeme napájení, počkáme, než operační systém Power Panelu načte 

projekt a provedeme RESTART systému. Po opětovném načtení projektu je systém 

připraven. 

 

Obrázek 5.14 Okno pro nastavení systému 
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V nabídce hlavní stránky na dotykovém panelu zvolíme položku regulátor 

otáček. V následujícím okně spustíme postupně motor, řízení motoru a až poté brzdu. 

Dále se přes tlačítko Nastavení řízení dostaneme do okna pro nastavení regulačních 

konstant a žádané hodnoty otáček. Zde nastavíme vypočtené parametry regulátoru ze 

vztahu 5.5.4 a 5.5.5.   

Na motorové brzdě nastavíme proud na vstup proudového regulátoru na 

hodnotu 0.1A. V tomto okamžiku se již upraví hodnota akčního zásahu. Dochází 

k odezvě na skokovou poruchu. Nyní nastavíme žádanou hodnotu otáček na 4 otáčky 

za sekundu a volbu potvrdíme. Podle grafů zobrazovaných průběhů dále upravujeme 

parametry PS regulátoru. Velikost překmitu ovlivňuje složka zesílení K a rychlost 

regulačního děje má na starosti integrační konstanta Ti. Podle průběhů akčního 

zásahu, velikosti zákmitů na výstupu soustavy doladíme konstanty regulátoru na 

konečnou podobu K = 0,008 a Ti = 1,3 s.   

Konstanty filtru nastavíme s pomocí Matlabu a grafického analyzátoru 

průběhů Automation Studia, Trace. Budeme pozorovat průběh proměnné out a 

SCTRL_SPEED_ACT. Podle těchto průběhů upravujeme v Matlabu u spojitého 

přenosu hodnotu parametru α. Spojitý přenos následně diskretizujeme a výsledné 

konstanty ze vztahu 5.5.8 zapíšeme do proměnných v projektu a odešleme do Power 

Panelu. Je pravdou, že filtr ve zpětné vazbě představuje další dopravní zpoždění a 

tím snižuje stabilitu systému. 

Jako druhý regulátor otáček vybereme vestavěný rychlostní regulátor od B&R 

s regulátorem proudu. Do parametrů rychlostního regulátoru, které představují 

regulační konstanty K a Ti, zapíšeme přes rozhraní NC Test naše vypočtené 

konstanty. Na vstup soustavy přivedeme stejnou skokovou změnu žádané rychlosti 

otáček. 

Posledním regulátorem bude autotuningem nastavený rychlostní regulátor 

také od B&R. Na vstup proměnné SCTRL_SPEED_REF přivedeme opět stejnou 

skokovou změnu žádané hodnoty. Amplituda žádané hodnoty byla 4 otáčky za 

sekundu. 

Nakonec budeme regulátory testovat poruchovým signálem. Ten představuje 

skoková změna zátěže.   
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6. POROVNÁNÍ NAM ĚŘENÝCH PRŮBĚHŮ   

6.1 PRŮBĚHY S VYTVOŘENÝM PS REGULÁTOREM   

 

Obrázek 6.1 Přechodová charakteristika soustavy bez použití filtru 

 

Obrázek 6.2 Přechodová charakteristika s použitím filtru výstupu 
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Odezva na skokovou změnu rychlosti otáčení osy je s použitím filtru ve 

zpětné vazbě pomalejší a s mírným překmitem, než jak je tomu u systému bez použití 

filtru.  

 

 

Obrázek 6.3 Grafy akčního zásahu regulátoru bez a s použitím filtru 

 Výhoda použití filtru spočívá hlavně ve vyhlazení ustáleného stavu přechodného 

děje. 
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6.2 PRŮBĚHY S RYCHLOSTNÍM REGULÁTOREM OD B&R 

 

Obrázek 6.4 Přechodová charakteristika soustavy s regulátorem otáček od B&R 

 

Obrázek 6.5 Graf akčního zásahu  
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Při realizaci regulátoru otáček od B&R jsme pouze odpojili poziční regulátor 

a do rychlostního regulátoru jsme zapsali regulační konstanty z navrženého 

regulátoru. Parametry pro nastavení regulačních konstant se jmenují SCTRL_KV a 

SCTRL_TN . Žádanou hodnotu jsme zapsali přímo na vstup rychlostního regulátoru 

do parametru SCTRL_SPEED_REF. Akční zásah jsme pak četli z výstupu regulátoru, 

který představuje parametr ISQ_REF_SPEED. Výstup a zpětnovazební hodnotu jsme 

použili shodnou, jako tomu bylo u námi navrhovaného regulátoru. 

Nakonec jsme rychlostní regulátor nechali nastavit autotuningem. 

Z regulačních konstant se nastavila jen proporcionální složka a to na hodnotu 0,5.  

Přechodová charakteristika s třetím způsobem nastavení regulátoru vypadá 

následovně. 

 

Obrázek 6.6 Přechodová charakteristika soustavy s P regulátorem od B&R 

Jestliže porovnáme naměřené průběhy navrženého regulátoru, ať už s filtrací 

zpětné vazby nebo bez ní, dojdeme k výsledku, že námi navržený diskrétní PS 

regulátor má rychlejší odezvu na skokovou změnu otáček osy motoru. Z hlediska 

rychlosti přechodného děje má nejrychlejší odezvu náš regulátor otáček bez použití 

filtru. Ten však selhává v malých rychlostech, kolem 1,5 ot/s, kdy je rušení natolik 

veliké, že se osa motoru přestává plynule otáčet. 
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Tento problém řeší právě filtrace zpětné vazby. Tím je ale odezva na 

skokovou změnu zpomalena. Nejpomalejší odezvu s poměrně velkým šumem měl 

implementovaný rychlostní regulátor od B&R s našimi konstantami. 

Jako poslední jsme použili rychlostní regulátor od B&R nastavený 

autotuningem. Zde jde jen o proporciální regulátor s nastavenými konstantami 

filtrace zpětné vazby a akčního zásahu. Tento způsob regulace má nejrychlejší 

odezvu na skokovou změnu, ale také je zde trvalá regulační odchylka. Ta je 

způsobena absencí integrační složky v regulátoru.  

Jestliže při použití proporciálního regulátoru zastavíme motor zápisem nulové 

žádané hodnoty na vstup a zvýšíme zátěž na ose, začne se motor otáčet ve směru 

otáčení zátěže trvale. Proto je pro potlačení poruchy proporciální regulátor 

nepoužitelný. 

Sumační složka PS regulátoru způsobí navýšení hodnoty akčního zásahu až 

do úrovně, kdy se odstraní regulační odchylka.  

 

Obrázek 6.7 Odezva PS regulátoru na poruchu 
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Obrázek 6.8 Graf akčního zásahu PS regulátoru při konstantní poruše 

 

Obrázek 6.9 Graf působení konstantní poruchy na soustavu s P regulátorem 
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Z obrázku 6.9 je jasně vidět, že se řízený motor otáčí ve směru působící 

zátěže.  

Stejná situace nastane i v případě, kdy budeme brzdou zatěžovat osu motoru, 

která je řízena autotuningem nastavenou kompletní kaskádní regulací. Jak jsme již 

uvedli, při použití autotuningu regulační smyčky se nastaví jen proporciální složka u 

pozičního i u rychlostního regulátoru.  

Mohlo by se tedy zdát, že je tento způsob regulace nevhodný. To však není 

pravda. Řešení v tomto případě představuje výběr silnějšího motoru nebo použití 

čelisťové motorové brzdy, která se běžně dodává společně s motorem. V naší 

aplikaci jsme pracovali jen s nízkým napětím. Proto nebyl výkon motoru dostatečný 

k udržení simulované zátěže. 
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7. LABORATORNÍ ÚLOHA 

 

Obrázek 7.1 Schéma laboratorní úlohy 

7.1 POLOHOVÝ SERVOMECHANIZMUS  

7.1.1 Zadání 

a) Na Power Panelu nastavte následující parametry servopohonu: konečná 

pozice osy 10000 [Jednotek], rychlost osy 1250 [Jednotek.s-1] a zrychlení 

2500 [Jednotek.s-2]. Motor spusťte a sledujte průběh regulační odchylky a 

výstupní hodnoty. 

b) Zvolte kontinuální pohyb osy v libovolném směru a za běhu motoru 

měňte jeho rychlost a zrychlení. 
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7.1.2 Postup 

V uživatelském rozhraní Power Panelu spusťte úlohu Polohový 

servomechanizmus. V okně Ovládání servopohonu zapněte servomotor. V tomto 

okně můžete dále sledovat aktuální hodnoty rychlosti a polohy nastavované osy. 

Dále je zde okno pro zobrazení nejčastějších poruch s možností přepnutí do 

podrobností o vzniklé poruše. Po spuštění motoru vynulujte polohu osy. Tím 

nastavíte referenční polohu servomotoru.  

Pro nastavení parametrů osy přepněte okno tlačítkem Parametry. Zde jsou 

vstupní okna pro zadání parametrů polohy, rychlosti, zrychlení a pro změnu 

rychlosti, zrychlení za pohybu osy. Pro nastavení kontinuální rotace osy zde máme 

dva parametry. Prvním nastavíme rychlost a druhým směr otáčení osy. 

Ke sledování aktuálních průběhů regulační odchylky pozičního regulátoru a 

výstupní rychlosti osy přepneme okno tlačítkem Graf reg. Odchylky a Výstupu. 

Jestliže dojde k poruše, použijte detailu poruchy, popřípadě podle čísla 

poruchy vyhledejte pomoc v nápovědě Automation studia. 

 

7.2 REGULÁTOR OTÁ ČEK SE ZÁTĚŽÍ 

7.2.1 Zadání 

a) Navrhněte, naprogramujte a odlaďte PS regulátor otáček servomotoru se 

zátěží. Diskrétní přenos soustavy, kterou představuje motor se zátěží je: 

 

������� �
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b) Změňte velikost zátěže a sledujte průběhy regulačních veličin. 

 

7.2.2 Postup    

Zvolte si libovolnou metodu návrhu PS regulátoru. Můžete použít i Matlabu. 

Ze získaného diskrétního přenosu regulátoru vytvořte do připraveného programu 

algoritmus PS regulátoru otáček. 
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V Automation Studiu zvolte otevřít projekt s názvem Regulator_otacek. 

V projektu zvolte logický pohled a otevřete program Reg_otacek. Do cyklické třídy 

napište svůj řídicí algoritmus PS regulátoru. Využijte přitom připravených 

proměnných s názvy regulačních veličin. Program zkompilujte a vytvořte 

konfiguraci, kterou následně odešlete do Power Panelu.   

V hlavním okně uživatelského rozhraní Power Panelu zvolte úlohu Regulátor 

otáček. Následující okno slouží k aktivaci řídicího algoritmu. Pro zapnutí systému 

dodržte následující sekvenci kroků. Nejdříve zapněte servomotor, potom řízení a až 

nakonec brzdu. 

Do okna pro nastavení regulačních konstant se dostanete přes tlačítko 

Nastavení řízení. Do vstupního editačního okna pro velikost proudu do brzdy 

nastavte hodnotu 0,1A. Hodnota proudu je úměrná momentu na ose brzdy. Proto 

bude brzda na hřídel řízeného motoru působit konstantním momentem. 

Konstanty navrženého regulátoru napište do vstupních polí označené K a Ti. 

Žádanou hodnotu otáček motoru zapíšeme na vstup systému. 

Ke kontrole nastavení regulačních konstant slouží grafy, které zobrazují 

všechny regulační veličiny.  
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8. ZÁVĚR 

Závěr této práce patří celkovému zhodnocení dosažených výsledků, 

rekapitulaci zjištěních informací a nově nabytých znalostí, které se týkají 

servozesilovače ACOPOS od firmy B&R Automation. 

Uvedli jsme zde vlastnosti a parametry jednotlivých součástí pro řízení a 

nastavování servomechanizmu od samotného elektronicky komutovaného motoru až 

k dotykovému panelu s vestavěným programovatelným automatem. Byla zde také 

popsána komunikace mezi ACOPOSem a Power Panelem. Pomocí vrstev modelu 

ISO/OSI jsme zobrazili průmyslovou sběrnici Ethernet Powerlink. 

V kapitole zabývající se vytvářením projektu pro nastavování a řízení 

servopohonu jsou vyznačeny objekty, které jsou potřebné pro fyzickou, síťovou a 

aplikační konfiguraci řízeného a řídicího systému. Větší pozornost je věnována 

použitým knihovnám, kde jsou definovány datové typy, funkční bloky, proměnné a 

parametry pro řízení pohybu. 

Velmi důležitou a přínosnou částí této práce je popis vnitřní struktury 

kaskádní regulační smyčky. Pro každou část kaskádní regulace je zde podrobné 

blokové schéma s tabulkou důležitých parametrů, kterými se řídicí systém nastavuje.  

Na základě znalostí o řídicí struktuře jsme odpojili původní regulaci otáček a 

navrhli jsme vlastní řídicí systém. Ten jsme pak porovnávali s původním řídicím 

systémem s různými regulačními konstantami. 

Při použití proporciální a integrační složky v obou regulátorech byl 

přechodný děj pomalejší než při použití regulátoru s nastavenou proporciální 

složkou, ale bez trvalé regulační odchylky.  

Smyslem této práce však nebylo navrhnout lepší řídicí systém, než jaký byl 

již v ACOPOSu vytvořen, ale spíše ukázat, jaké možnosti poskytuje řídicí struktura 

zkoumaného servopohonu. Se zkušenostmi, které jsme díky tomuto projektu nabyli, 

můžeme pomocí obou motorů simulovat různé systémy. 

Jako demonstrace dosažených výsledků a poznatků o servopohonu ACOPOS 

jsou zde realizovány laboratorní úlohy Polohový servomechanizmus a Regulátor 

otáček se zátěží.         
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10. SEZNAM ZKRATEK, SYMBOL Ů A PŘÍLOH 

B&R – Bernecker + Rainer, název firmy. 

Bб – Magnetická indukce [T]. 

NdFeB – Chemický vzorec pro sloučeninu: Neodym-železo-bór. 

UN – Napětí na stejnosměrném meziobvodu.  

IP – Ingress Protection, ochrana proti vniknutí. 

BRX – Resolver od B&R s jedním sinusovým výstupem. 

IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor, bipolární tranzistor s izolovaným 

hradlem. 

PWM – Puls width modulation, pulzně-šířková modulace. 

MOSFET – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, elektrickým 

polem řízený tranzistor. 

Geode SC 2200 – Typ procesoru od firmy Advanced Micro Device.  

UTP - Unshielded Twisted Pair, nestíněný kroucený pár. 

TDMA, CSMA – Time Division/Carrier Sense Multiple Access, typ přístupu. 

MAC – Medium Access Control, řízení přístupu k médiu.  

ISO-OSI – Model obecné síťové architektury. 

IEC – International Electrotechnical Commision, mezinárodní komise pro 

elektrotechniku. 

CPU -  Centrální procesorová jednotka. 

Endat – kombinovaný snímač polohy – absolutní a inkrementální. 

NC – Numerical control, číslicové řízení. 

PLC – Program logic controller, programovací logický automat. 

ACP10_MC,man, par – ACOPOS 1010 motion control, manager, parameter, 

řízení pohybu, správce, parametr. 

Akt, reg, poz, zap, gen – Aktuální, regulátor, poziční, zapnuto, generátor. 

P, PS – Proporciální, proporciálně sumační regulátor.  

WR, RD – Zápis, čtení. 

 R, LI, UI – Real, Long integer, unsigned integer. 
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11. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha diplomové práce je kompaktní disk s projektem laboratorních úloh 

v Automation Studiu.   


