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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá řízením inverzního kyvadla. Jsou popsány druhy inverzních 

kyvadel, použitá výkonová elektronika, senzorika a jejich propojení s řídící kartou MF624 a 

externím hardwarem. Dále je popsána identifikace parametrů včetně sestavení vlastního 

algoritmu pro identifikaci viskózního tření v rotační vazbě kyvadla. Pro identifikaci momentů 

setrvačnosti je využito 3D CAD modelů, kde práce popisuje také využití těchto modelů pro 

VRML vizualizaci. V práci je též popsáno sestavení dynamického modelu pomocí Matlab-

Simulink a toolboxu Simscape-Multibody. Zmíněný model je dále využit při návrhu regulátoru 

pomocí LQR a jeho simulačním testování. Regulátor je doplněn Swing-up algoritmem, 

bezpečnostními prvky a je navrženo rozhraní pro řízení pomocí karty MF624. Řízení je 

testováno na reálné sestavě inverzního kyvadla a implementováno na externí hardware. 

Abstract 

This diploma thesis deals with inverse pendulum control. There are described types of inverse 

pendulums, used power electronics, sensors and their connection to the MF624 control card and 

to external hardware. Further is described the identification of parameters, including the 

assembly of a custom algorithm for identification of viscous friction in the pendulum rotary 

coupling. For identification of moments of inertia are used 3D CAD models, where the thesis 

describes also use of these models for VRML visualization. The thesis also describes how to 

build a dynamic model by using Matlab-Simulink and the Simscape-Multibody toolbox. This 

model is further used in design of the controller using LQR and its simulation testing. The 

controller is complemented by swing-up algorithm, security elements and MF624 driver 

interface is designed. The control is tested on a real inverse pendulum assembly and 

implemented in external hardware. 

Klíčová slova 

Rotační inverzní kyvadlo, MF624, Arduino, LQR, identifikace parametrů, VRML, Simulink  

Keywords 

Rotary inverse pendulum, MF624, Arduino, LQR, parameter identifikation, VRML, Simulink 
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1 Úvod 
 

Tato diplomová práce se zabývá řízením rotačního inverzního kyvadla. V následující kapitole 

je čtenář uveden do tématu, jsou představeny různá uspořádání kyvadel a možnost praktického 

využití algoritmů řízení, kterým se tato práce věnuje. Následuje popis konstrukčního uspořádání 

sestavy kyvadla, výkonové elektroniky a dalších komponent a periférií, které s řízením sestavy 

souvisí. 

Další kapitola popisuje identifikaci neznámých parametrů sestavy. Zejména tření v rotačních 

vazbách je věnována velká pozornost. Zde bylo využito více přístupů včetně sestavení vlastního 

identifikačního algoritmu. V této kapitole byla také určena závislost momentu motoru na PWM. 

Pro oba směry otáčení tak vznikla přepočetní „lookup“ tabulka, jejímž vedlejším produktem je 

kompenzace suchého tření v motoru. 

Modelu dynamiky sestavy kyvadla se věnuje kapitola čtvrtá. Tento model je popsán pomocí 

Lagrangeových rovnic a také pomocí MBS modelování. Dále je model linearizován, 

diskretizován a použit k návrhu stavového regulátoru. Ten je navržen zvlášť pro okamžik 

přebírání kyvadla po jeho výšvihu a zvlášť pro následnou regulaci. Regulátor se také liší 

v závislosti na konfiguraci kyvadla (bez závaží, se závažím). Kapitolu uzavírá testování 

regulátoru v simulaci řízení MBS modelu soustavy kyvadla. 

Vylepšení vizuální stránky simulací přináší kapitola pátá. Zde je věnována pozornost zejména 

tvorbě vizualizace pomocí VRML. Pro tento účel byla sestava kyvadla detailně modelována ve 

dvou 3D modelářích. Pro každý z nich je popsán postup pro export do VRML. Výsledek je poté 

propojen se simulačním modelem v Simulinku. Výsledná vizualizace řízení je svoji kvalitou 

srovnatelná s 3D CAD modelem. 

Předposlední kapitola řeší reálné nasazení navrženého regulátoru na sestavu kyvadla. Popsán 

je návrh bezpečnostních prvků pro případ selhání regulace a také algoritmus vyšvihnutí kyvadla 

do nestabilní inverzní polohy. Dále je řešena implementace řízení na externí hardware a shrnuty 

výsledky průběhů regulace. 

Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky a předkládá návrhy na případná vylepšení 

projektu dalšími diplomanty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2 Popis inverzního kyvadla 
 

2.1 Obecně 
 

Když se mě lidé ptají na téma mojí diplomové práce, téměř vždy následují různé parafráze na 

otázku, co že to to inverzní kyvadlo vlastně je. Proto bude pojem inverzního kyvadla vysvětlen 

i zde. Uvažujeme-li o standardním kyvadle, které se pohupuje v dolní polovině, kolem svojí 

stabilní rovnovážné polohy, pak lze o inverzním kyvadle hovořit jako o kyvadle, které balancuje 

naopak v horní polovině kolem polohy nestabilní. Těžiště inverzního kyvadla se tak nachází 

nad rotační vazbou jeho uchycení k pojezdu aktuátoru. Začne-li inverzní kyvadlo z nestabilní 

polohy padat například vpravo, pohyb jeho uchycení stejným směrem může tento jev při 

správném regulačním zásahu napravit. 

Inverzní kyvadla lze rozdělit podle provedení pojezdu aktuátoru na lineární (obrázek 2.1a) a 

rotační (obrázek 2.1b). Lineární kyvadla zpravidla zaberou více místa a pohyb uchycení 

kyvadla po rovině je omezen jejich rozměrem. Na druhou stranu jejich matematický popis je 

díky lineárnímu pojezdu stručnější a srozumitelnější. Jak již je z uvedeného asi patrné, rotační 

inverzní kyvadla mají délku pojezdu teoreticky nekonečnou. Pojezd kyvadla se pohybuje po 

kružnici, jejíž rádius je definován délkou ramene mezi pojezdem a rotační vazbou v aktuátoru. 

Dále se můžeme také setkat s rozšířeními klasických inverzních kyvadel na dvojitá, ale i trojitá. 

U trojitých inverzních kyvadel však již bývá realizován pouze tzv. swing-up, tedy algoritmus 

vyšvihnutí do horní nestabilní polohy, který je zpravidla definován přesnou posloupností 

pohybů pojezdu a na následné působení vnějších vlivů na kyvadlo tak již není schopen reagovat. 

V tomto případě se trojité inverzní kyvadlo při vychýlení z nestabilní rovnovážné polohy nechá 

zkrátka zhoupnout dolů, úplně dokmitat a teprve poté je opětovně vyšvihnuto vzhůru [1]. 

 

Obrázek 2.1a) lineární kyvadlo – převzato z [2] 
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Obrázek 2.1b) rotační kyvadlo - převzato z [3]  Obrázek 2.2. Segway - převzato z [4] 

Ačkoli se jedná o oblíbenou laboratorní úlohu (zejména pro svoji nelinearitu a dynamické 

vlastnosti), není řízení inverzního kyvadla pouze akademickou záležitostí, ale aplikace od něj 

odvozené nacházejí své uplatnění také v praxi. Příkladem může být balanční dvojkolka typu 

Segway (obr. 2.2.), kdy se člověk a jeho těžiště taktéž nachází nad osou rotace. Náklon člověka 

kompenzuje segway pojezdem a tím jej vybalancovává v horní poloze, zároveň člověk těmito 

náklony segway řídí (pohyb vpřed, vzad a jejich rychlost). Existují i vozítka od segwaye 

odvozená s možností posedu nebo naopak minimalistické řešení pouhé dvojkolky bez řídítek. 

Zde je absence řídítek a tedy i ovládání zatáčení vynahrazeno možností rozdílného náklonu 

stupátek (kolem osy kola) pro každou nohu zvlášť. 

 

2.2 Konstrukční uspořádání 
 

Sestava inverzního kyvadla, které se budu v této práci věnovat, se nachází v laboratoři 

programovatelných automatů ústavu automatizace a informatiky a je zobrazena na obrázku 

níže. Podstava je tvořena lakovaným ocelovým plechem, na kterém je připevněna relativně 

masivní klec motoru. Uvnitř této klece je zavěšen DC motor (viz dále) a jeho hřídel je nahoře 

dříkem spojena s ocelovou točnou. Zmíněné části jsou záměrně hmotnější, aby tvořili přiměřeně 

stabilní základnu, protože dynamické projevy samotného provozu kyvadla jsou místy celku 

značné. Na ocelové točně se nachází rameno kyvadla (tentokráte z hliníkového čtyřhranného 

profilu) a na jeho konci uložení hřídelky k uchycení kyvadla. Vyjma hřídelky a ložisek je i toto 

uložení z hliníku. Na konci hřídelky je přichyceno očko, do nějž je všroubována vlastní tyč 

kyvadla, na kterou je na jejím druhém konci možné našroubovat mosazné závažíčko. 
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Délka ramene kyvadla mezi osou otáčení v motoru a osou tyče kyvadla je 200mm (pakliže je 

očko zarovnáno s koncem hřídelky). Délka kyvadlové tyče je 300 mm.  

 

Obrázek 2.3. Vlastní sestava inverzního kyvadla určená k regulaci po nainstalování enkodérů 

Toto jsou pouze základní rozměry kyvadla. S ohledem na kapitolu o VRML byla všechna tělesa 

kyvadla (včetně šroubků) změřena a zpětně namodelována v 3D CAD modelářích. V případě 

zájmu je tedy možné si další rozměry zjistit z těchto modelů. Polohy těžiště a další parametry 

kyvadla řeší kapitola 3. U fotografie na obrázku 2.3. jsou oproti výchozímu stavu již instalovány 

enkodéry. Jejich problematice se bude věnovat následující kapitola. 
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2.3 Snímače úhlu natočení 
 

Pro realizaci zpětnovazebního řízení bylo zapotřebí opatřit soustavu kyvadla senzory k zajištění 

zpětné vazby. Pro stavové řízení bude požadována informace o natočení a úhlové rychlosti a to 

jak rotoru s ramenem, tak samotného kyvadla. Existuje mnoho typů senzorů, které pracují na 

rozdílných fyzikálních principech. 

Mezi senzory využívající elektromagnetickou indukci lze zařadit například Induktosyn nebo 

Selsyn. Snímač tohoto typu má výhodu dobré funkčnosti i v prašném prostředí, ale tato je 

v laboratoři celkem nepodstatná. Proti jeho využití u soustavy kyvadla naopak mluví 

komplikovanější připojení (analogový signál) k MCU než je tomu u snímačů pracujících na 

fotoelektrickém principu. Také by na konec ramene kyvadla byla přidána další hmotnost, která 

je u fotoelektrického snímače přeci jen nižší. 

Jak již bylo naznačeno, byl ke snímání polohy použit snímač založený na fotoelektrickém 

principu. Tyto snímače mohou být absolutní nebo inkrementální. Vzhledem k tomu, že zde není 

informace o absolutním natočení ramene žádoucí, byl použit snímač inkrementální. V jeho 

případě je nulové natočení stanoveno právě tam, kde se zrovna rameno při startu programu 

nachází (oproti stavu, kdy by bylo například vzdáleno několik otáček). Pro samotné kyvadlo 

byl nakonec také použit inkrementální snímač, protože výchozí poloha je zde jasně dána 

gravitací a je pouze zapotřebí zajistit, aby bylo kyvadlo při startu programu v ustálené poloze v 

klidu. Princip funkce fotoelektrického snímače je znázorněn na obrázku 2.4. 

 

Obrázek 2.4. Princip funkce kvadraturního inkrementálního snímače – převzato z [5] 

 

Obrázek 2.5. Výstup z kvadraturního snímače natočení při pohybu vpřed (vlevo), respektive 

vzad (vpravo) – převzato z [6] 
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U kvadraturního snímače natočení jsou světelné senzory vůči sobě fázově posunuty o 90º. Díky 

tomu jsme schopni rozpoznat směr otáčení. Posloupnost signálů na kanálech A a B odpovídá 

situaci na obrázku 2.5. Tím, že čteme signál z obou kanálů, můžeme navíc zdvojnásobit 

rozlišení enkodéru. Další zdvojnásobení rozlišení přichází, když čítáme nejen náběžnou, ale i 

sestupnou hranu signálu. Vybraný enkodér s označením HEDM-5500, má rozlišení 1024 pulzů 

na otáčku a kanál. Při aplikaci výše zmíněného však dosahuje rozlišení 4096 tiků na otáčku. 

Instalace snímače je nastíněna obrázkem 2.6a. Plastová krytka senzoru se přichytí šroubky 

k motoru respektive uložení hřídelky kyvadla. Snímač se nasune na hřídelku a zacvakne do 

plastové krytky. Imbusovým klíčem (na obrázku vlevo) se hřídelka zafixuje vůči 

prosvětlovanému kotoučku. Nakonec je nutné odemknout pohyb kotoučku pootočením 

středové drážky (po směru hodinových ručiček), jak je naznačeno modrou šipkou [7]. 

 

      

a)        b) 

Obrázek 2.6. Instalace a) a zapojení b) kvadraturního inkrementálního snímače natočení – 

převzato z [7] a upraveno 

Při zapojení senzoru natočení jsem vycházel z obrázku 2.6b. Pro tento typ senzoru nejsou dle 

[7] pull-up rezistory vyžadovány. Nicméně pro vyšší frekvence je jejich použít doporučeno, 

přičemž je uvedena hodnota odporu 3,2kΩ. Vzhledem k tomu, že rozlišení tohoto enkodéru je 

opravdu vysoké, lze vyšší frekvence předpokládat. Nejblíže uvedené hodnotě byly ovšem 

k dispozici pouze rezistory s odporem 3,3kΩ, které však byly taktéž vyhovující, a tak byly do 

zapojení implementovány tyto. 

Co se týče zjišťování rychlosti, existují senzory i pro tyto účely. Mezi ně patří například 

tachogenerátor. Rychlost lze ovšem získat i softwarově z informací o poloze. Softwarový 

algoritmus však potřebuje k získávání informací o rychlosti i historii informací o poloze, což 

do informace o rychlosti vnáší mírné zpoždění. Přesto byl zvolen tento způsob získávání údajů 

o rychlosti, protože zejména na rameni kyvadla by další senzor bylo, problematické umístit. 

Nutnost zpracování dalšího signálu a v neposlední řadě i nedostupnost tohoto senzoru hrála při 

této volbě také zásadní roli. 
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2.4 Výkonová část a pohon kyvadla 
 

Výběr h-můstku 

H-můstek je důležitou částí výkonové elektrotechniky. Díky němu je možné nízkým ovládacím 

napětím, TTL logiky MCU (typicky 5V), ovládat zařízení s vyšším napětím a proudem, který 

by samotné MCU již nebylo schopné dodat (většinou max do 0.5A). 

První moji volbou byl h-můstku založený na LMD18245, protože se osvědčil např. v [3]. Jeho 

velkou předností je funkce brake, která umožňuje takřka okamžité zastavení motoru. Tato 

vlastnost je výborná zejména při realizaci swing-up algoritmu a také při nutnosti nouzového 

zastavení motoru. Další výhodou je možnost ovládání výstupního proudu buď kombinací čtyř 

digitálních vstupů, nebo napětím na příslušném rezistoru. Protože se h-můstek ve formě 

kompletní DSP neprodává, vytvořil jsem vlastní implementaci čipu pomocí univerzální PCB, 

viz obrázek 2.7. 

 

Obrázek 2.7. H-můstek vlastní realizace založený na LMD18245 

 

Obrázek 2.8. H-můstek Monster motor shield VNH2SP30 – převzato z [8] 
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Ačkoli je h-můstek funkční, bylo po výběru motoru jasné, že jej nebude možné použít. Tento 

h-můstek totiž může dodat proud maximálně 3A a u motoru byla naměřena hodnota 

maximálního proudu 14,8A. Nakonec byl použit h-můstek „Monster motor shield“ postavený 

na VNH2SP30. Tento h-můstek již poskytuje dostatečný výkon (Max. proud až 30A, napětí až 

41V), ale neobsahuje funkci brake. Proud motorem je v jeho případě možné řídit pomocí PWM, 

jejíž maximální frekvence je 20kHz [9]. Při zapojení h-můstku jsem vycházel z [10]. 

 

Pohon 

Jako pohon soustavy inverzního kyvadla byl vybrán DC motor s permanentními magnety od 

firmy Electro-craft. Bohužel se jedná o starší model, který již firma nemá v nabídce, a tak 

nebylo možné o motoru dohledat žádné další informace. Ani přímo na motoru jeho parametry 

značeny nejsou. Jak již bylo zmíněno, později byl změřen maximální proud motorem a některé 

parametry byly zjištěny také pomocí identifikace. 

 

Zdroj 

Jako zdroj stejnosměrného napětí byl použit zdroj výrobce TDK-LAMBDA s označením 

JWS150-12/A. Tento zdroj o výkonu 156W dodává konstantní napětí 12V a proud do 13A. 

 

Obrázek 2.9. Použitý zdroj konstantního napětí 12V 
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2.5 Karta MF624 
 

Za účelem ladění řídícího algoritmu na reálné soustavě je zapotřebí propojit řídící algoritmus 

z PC v simulinku se vstupy a výstupy soustavy (h-můstek a enkodéry). K tomuto účelu jsem 

využil multifunkční I/O karty MF624 (obr. 2.10.), jejímž výrobcem je firma Humusoft [12]. 

Tato karta obsahuje: 

- A/D a D/A převodníky s 14bitovým rozlišením      

(celkem 8 analogových vstupů a 8 analogových výstupů) 

- 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů 

- čítače a časovače (celkem 5, z toho 4 nastavitelné na čítač nebo časovač),   

s rozlišením 20ns 

- 4 vstupy pro kvadraturní enkodéry podporující jednopólové i diferenciální zapojení 

s maximální frekvencí až do 2,5MHz 

- napájení 12V do zatížení 150mA a 5V do 500mA 

- digitální a analogovou zem 

 

Obrázek 2.10. Karta MF624 – převzato z [11] 

Pro práci s kartou je v Simulinku využit toolbox „Simulink Desktop Real-Time“, kde jsou 

přítomny různé vstupně-výstupní bločky. Při poklepání na některý z těchto bločků se zobrazí 

nastavení parametrů bločku, kde v části „Data acquisition board“ vybereme kartu Humusoft 

MF624. Pokud není tato karta na výběr, je třeba zvolit tl. „Install new board“. Vedle roletky je 

také tlačítko „Board setup“, kde je třeba nastavit čítače/časovače, které jsem nastavil, viz 
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obrázek 2.11. V mnou používaných bločcích bylo také zapotřebí nastavit „Sample time“, kde 

jsem ve všech bločcích shodně nastavil 1ms. 

 

Obrázek 2.11. Nastavení čítačů a časovačů 

Karta obsahuje dva 37-pinové konektory značené jako X1 a X2, jejichž popisu se věnuje 

následující tabulka.  

 

Tabulka 2.1 – význam pinů karty MF624 na konektorech X1 a X2 - převzato z [12] upraveno 

 

V této práci využívám následující piny: 

- X1-pin30 jako digitální výstup 0 ovládající CW směr otáčení (1-aktivní, 0-neaktivní) 

- X1-pin31 jako digitální výstup 1 ovládající CCW směr otáčení (1-aktivní, 0-neaktivní) 

K práci s těmito piny jsou v Simulinku využívány bločky „Digital Output“, kde ovšem 

v políčku „Output channels“ zapisujeme výstupy číslované od 1. V případě těchto dvou 

výstupů zapisujeme 1 namísto 0 a 2 na místo 1. Tato posunutá škála značení je přítomna 

i u ostatních zde zmíněných bločků. 



19 
 

- X2-pin33 jako výstup časovače 1 ovládající frekvenci PWM. Tento pin je ovládán 

pomocí bločku „Frequency Output“, kde jsem frekvenci nastavil na 10 000 Hz. 

- X2-piny 7 a 9 jako vstup čítačů pro signál kanálů A a B z kvadraturního enkodéru 

měřícího natočení kyvadla (v Simulinku značeno jako 2) 

- X2-piny13 a 15 jako vstup čítačů pro signál kanálů A a B z kvadraturního enkodéru 

měřícího natočení ramene (v Simulinku značeno jako 3) Tyto piny jsou načítány 

prostřednictvím bločků „Encoder Input“. 

X2-piny 28 a 29 jako 5V napájení kvadraturních enkodérů a pasivní části h-můstku 

 

Použití zmíněných bločků, které interagují s kartou MF624, je znázorněno na zapojení uvnitř 

vstupních (obrázek 2.12) respektive výstupních (obrázek 2.13) subsystémů algoritmu řízení. 

 

Obrázek 2.12. Subsystém se vstupy z karty MF624 a jeho obsah 

Bločky „Encoder Imput“ jsou nastaveny na quadruple mód, a tak je rozlišení enkodérů 

maximální. Bločky „Gain“ zajišťují přepočet jednotlivých ticků na 2ℼ za otáčku. Výstupní 

natočení je tedy v radiánech. Bločky Transfer Fcn tento signál filtrují, aby nedocházelo ke 

skokovým změnám natočení, což by po následné derivaci vedlo na nesmyslně nekonečné 

hodnoty úhlových rychlostí. 

Na obrázku níže do subsystému výstupů vchází řídící moment. Je-li řídící moment kladný, horní 

přepínač nastaví bločku „Digital Output pro CW“ hodnotu 1 a dolní přepínač nastaví bločku 

„Digital Output pro CCW“ hodnotu 0. Je-li moment záporný, pak jsou hodnoty přiřazeny 

opačně. V případě nulového momentu jsou oběma bločkům přiřazeny hodnoty 0. Prostřední 

bloček „Frequency Output“ dodává h-můstku hodnotu PWM v rozsahu 0 a 0,8. Vstupní 

moment je na PWM přepočten pomocí horní či dolní Lookup table (viz kapitola 3) v závislosti 
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na jeho znaménku (směru otáčení). Do lookup table vstupuje ovšem kladný a oříznut na 

maximální hodnotu 1, aby byl v rozsahu tabulky. 

 

Obrázek 2.13. implementace výstupů do karty MF624 v algoritmu řízení 

2.6 Arduino 
 

Ve fázi, kdy bude již řídící algoritmus odladěn, přichází na řadu jeho implementace na externí 

hardware, aby mohla sestava kyvadla pracovat bez připojení k PC. Oblíbeným hardware jsou 

v Mechatronické laboratoři MCU z rodiny dsPIC. Tyto jsou pro implementaci řídícího 

algoritmu sice naprosto vynikající, ale právě i proto jsou již použity v mnoha závěrečných 

projektech. Jeden z nich se dokonce přímo týká řízení inverzního kyvadla [13]. Implementace 

řízení na PLC by byla taktéž jistě zajímavá, ale tomuto tématu se již věnuje například [2]              

(i když s využitím jiného principu regulace). Proto že jsem však nenarazil na žádnou práci 

využívající k řízení podobného projektu platformu Arduino, rozhodl jsem se prověřit, zda by 

bylo možné ji použít. Arduino je navíc velmi oblíbenou platformou pro jeho příznivou 

pořizovací cenu a také pro velké množství OpenSource aplikací přímo v jazyce Arduina, který 

vychází z C/C++ a je jim velmi podobný. Zde ovšem bude využito prostředí Matlabu. 

Konkrétním typem hardware bude Arduino Mega 2560 viz obr. 2.14. 
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Obrázek 2.14. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 obsahuje [14]: 

- 54 digitálních vstupů nebo výstupů (dle nastavení) 

- z toho 15 může být použito pro generování PWM s rozlišením 8 bitů 

- 16 analogových vstupů s rozlišením 10bitů 

- 4 hardwarové sériové porty 

- oscilátor 16MHz a flash paměť 256 KB     

Pro práci s Arduinem v prostředí Matlab Simulink je zapotřebí do Matlabu stáhnout a 

nainstalovat „Simulink Support Package for Arduino Hardware“. Toho lze docílit přímo 

z prostředí Matlabu pomocí tl. Add-Ons a volby „Get Hardware Support Package“. Tento 

základní balíček obsahuje Digitální výstupy i bloček pro generování PWM signálu. Výstupy je 

tedy možné realizovat pomocí těchto bločků. K modifikaci výstupního subsystému ke kartě 

MF624 na výstupní subsystém pro Arduino tak postačí pouze vyměnit tyto bločky a před PWM 

výstup předřadit „Gain“ s hodnotou 255. Bloček PWM výstupu pro Arduino totiž nebere střídu 

v rozsahu 0 až 1, ale 0 až 255. Frekvence generovaného PWM je v tomto případě pouze 490Hz, 

což je oproti kartě MF624 výrazně méně, a je otázkou, zda to bude pro řízení motoru postačovat. 

Rozhodně již kriticky pomalé by bylo dotazování se na stav výstupů enkodéru pomocí bločků 

„Digital Input“, kde i vzorkovací frekvence 1kHz by nebyla dostačující. Zde je zapotřebí 

využít čítače, které pracují na mnohem vyšší frekvenci a vzorkovací frekvencí např. 1kHz se 

pouze dotazovat na aktuální stav čítačů, tak jako je tomu u karty MF624. Zmíněný balíček 

ovšem tuto možnost nepodporuje a bloček pro čítání pulzů z enkodérů neobsahuje. Nastíněný 

bloček lze ovšem najít v příloze návodu k tvorbě vlastních bločků pro Simulink [15] a odtud 

jsem jej také převzal. V tomto bločku s nazvaném „Encoder_arduino“ se nastavuje číslo 

enkodéru, piny A a B a vzorkovací perioda. Subsystém pro práci se vstupy z enkodérů pomocí 

Arduina tak bude vypadat stejně jako u MF624, jen bude Encoder Input zaměněn za zmíněný 

bloček pro Arduino. Po odladění řízení na kartě MF624, by tak mělo k implementaci řízení na 

Arduino teoreticky postačovat pouze zaměnit vstupně-výstupní subsystémy karty, za výše 

popsané, viz kapitola 6. Připojení sestavy kyvadla k Arduinu demonstruje tabulka 2.2. 

 

Tabulka 2.2. Piny Arduino Mega 2560 využité k připojení sestavy kyvadla  
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3 Identifikace 
 

Sestavu kyvadla lze popsat modelem (ať už matematickým či akauzálně v Matlabu pomocí 

Simscape-Multibody, dříve SimMechanics). V takovém modelu vystupují proměnné, které jsou 

obecně známé (například tíhové zrychlení g), dále proměnné, které lze jednoduše změřit (jako 

jsou rozměry jednotlivých komponent kyvadla a jejich hmotnost), a v neposlední řadě 

parametry, jako je například tření v rotační vazbě uložení kyvadla respektive hřídele statoru 

motoru (rotační vazbě uložení ramene kyvadla). Získání právě těchto parametrů se bude 

věnovat tato kapitola. 

3.1 Tření v rotační vazbě uložení kyvadla 
 

K určení tření bylo použito iterační porovnávání modelu kyvné části kyvadla s experimentálně 

získanými daty za použití „Parameter Estimation toolbox“. Jak již bylo naznačeno, model může 

být kauzální či akauzální. Postup pro kauzální model uvádím nyní. 

3.1.1 Kauzální přístup 
 

Vyjdeme z rovnice: �̈�𝐽 + �̇�𝑏 +
𝑚𝑔𝐿

2
∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = 0,      (3.1) 

kde:  𝜑 je vychýlení kyvadla z rovnovážné polohy, [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] 

 m je hmotnost kyvadla (pouze tyč), 0,046 [kg]  

 g je gravitační zrychlení, 9,81 [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

 L je délka kyvadla (bez závaží), 0,3 [m] 

 J je moment setrvačnosti kyvadla [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

 b viskózní tření [𝑁𝑠𝑚−1] 

 

 

 

              Obr. 3.1. Některé parametry kyvadla 

 

Obr. 3.2. Kauzální model kyvadla vycházející z rovnice 3.1 a obrázku 3.1. 
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Z rovnice 3.1 byl sestaven model v Matlab-Simulinku viz obr. 2.2. Vstupem do modelu je nula, 

neboť modelu není v průběhu simulace dodávána žádná energie. Jedinou energii, kterou tak 

model má je energie potenciální ve formě počátečního vychýlení (případně kinetická, pakliže 

bychom jako počáteční vychýlení brali oblast dat, kdy rychlost kyvadla není nulová, ale takto 

jsem nepostupoval), jehož nastavení bylo provedeno v bločku „Integrator2“ v poli „Initial 

condition“. 

Při tvorbě modelu bylo vycházeno ze zjednodušeného prostorového uspořádání, viz Obr. 1.1. 

Moment setrvačnosti je zde uvažován jako 
1

3
𝑚𝐿2, tedy moment setrvačnosti válcové tyče 

vzhledem k ose otáčení kolmé na její délku a umístěné na jejím konci, což neodpovídá realitě. 

Válcová tyč kyvadla nevede až po osu otáčení, ale její konec je ose vzdálen o poloměr hřídelky 

v uložení kyvadla. Tento nepatrný rozdíl by bylo možné dopočítat Steinerovou větou, nicméně 

jsou dále zanedbány momenty setrvačnosti této hřídelky, částí ložisek s ní spojených a také 

závěsného očka propojujícího hřídelku uložení s vlastní tyčí kyvadla. K přesnějšímu vyjádření 

momentu setrvačnosti je tak výhodnější využít 3D CAD dat, jak bude ukázáno dále. Přístup 

uvedený výše tak slouží spíše k porovnání a verifikaci (jestli nedošlo například k nějaké řádové 

nepřesnosti při implementaci J z 3D CAD modeláře). 

K získání experimentálních dat byla v tomto případě využita karta MF624 (viz kapitola 2.5). 

Kyvná část kyvadla a její uložení bylo demontováno od zbytku sestavy kyvadla a fixně 

upevněno ke stolu, jinak by docházelo k disipaci části energie kmitání také do pohybu ramene 

kyvadla, a data by tak nekorespondovala s modelem výše. Záznam z měření je vidět na 

následujícím obrázku. 

 

Obr. 3.3. Neupravená data z měření kmitů kyvadla bez závaží pomocí karty MF624 

Na obrázku je patrné velké počáteční vychýlení. Jedná se o jednu otočku kyvadlem tam i zpět, 

což mi posloužilo nejen jako ověření správného zapojení kanálů A a B rotačního enkodéru, ale 

také k verifikaci, že použitý přepočet pulzů na otáčku skutečně odpovídá hodnotě 2𝜋 [𝑟𝑎𝑑]. 
Poté bylo kyvadlo vychýleno a ponecháno k volnému dokmitání. Za pomoci m-filu 

Danek_DP_2017_Estimace_Kyvadlo_bez_zavazi byla data oříznuta do podoby, viz následující 

obrázek. 
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Obr. 3.4. Oříznutá data z měření kmitů kyvadla bez závaží 

Bohužel zde vidíme občasné „schodky“, což je pravděpodobně způsobeno tím, že měřící 

smyčka je přeci jen prováděná počítačem, což z ní dělá tzv. Soft RT systém. K výpočetnímu 

času PC přistupují další procesy (zápis, čtení HDD, pohyb myši), které mohou způsobit 

nedodržení nastavené periody pro vykonávání měřící smyčky, která tak odešle dotaz na polohu 

čítače karty (které jsou hardwarové, a tak tento problém nemají), až ji k tomu jiný proces v PC 

pustí. S ohledem na estimaci tření to v podstatě není žádný problém, a tak jsem data již nikterak 

neupravoval. Lze ovšem očekávat, že později v řídící smyčce již bude zapotřebí nějak tento jev 

kompenzovat. Výsledek úspěšnosti estimace tření v rotační vazbě závěsu kyvadla je patrný 

z obrázku níže. 

 

Obr. 3.5. Výsledek estimace – model modře (pro přehlednost jen 10s) naměřená data šedě 
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Jak je vidět, tak shodu kmitů modelu s naměřenými daty se podařilo naestimovat tak přesně, že 

jsem raději pro větší přehlednost ponechal čas simulace modelu pouze prvních 10s, aby bylo 

vůbec poznat, že se pod kmity modelu (modře) nacházejí kmity experimentálně naměřené 

(šedě). Této shody bylo docíleno pro parametr viskózního tření b=8,6729e-5. O suchém tření 

nebylo vzhledem k tak pěkné shodě měření a modelu nutné uvažovat. 

 

3.1.2 Akauzální přístup 
 

V předchozí části bylo kyvadlo modelováno na základě rovnice. V této části je model, jak jej 

můžete vidět na obrázku níže, již sestaven na základě topologického uspořádání kyvadla a 

vazeb mezi jeho jednotlivými částmi. Na první pohled je zřejmé, že minimálně z pohledu 

čitelnosti modelu člověkem je tato možnost přehlednější. Také později při modelování celého 

kyvadla se model příliš nerozroste, zatím co rovnice bude již značně rozsáhlejší. Tento typ 

modelování nám v Matlab-Simulinku umožňuje knihovna bločků Simscape část Multibody 

(dříve nazývána SimMechanics). 

 

Obr. 3.6. Akauzální model vycházející z topologického uspořádání 

Ačkoli je funkce jednotlivých částí modelu nejspíše zřejmá, krátce ji nyní zmíním. Nepohyblivý 

rám sestavy zde představuje bloček „Ground“. Uvnitř bločku je možné nastavit jeho polohu, 

která byla ponechána v počátku souřadnicového systému. V bločku „Machine Environment“ 

lze nastavit mnoho věcí včetně např. módu, ve kterém bude simulace pracovat (v tomto 

případně mód dopředné dynamiky). Zmíněný bloček jsem ale použil zejména kvůli nastavení 

gravitace, kdy tíhové zrychlení bude působit v záporném směru osy Y (nikoli např. Z, jak často 

bývá zvykem). Bloček „Rotační vazba“ (originálně v Simscape pod názvem „Revolute“) 

představuje rotační vazbu v závěsu kyvadla. V bločku je nastavena rotace kolem osy X, která 

vychází z 3D CAD modelu kyvadla, viz obrázek 3.7 vlevo. Hledané tlumení b si bere z této 

vazby informaci o úhlové rychlosti prostřednictvím bločku „Joint Sensor“ a prostřednictvím 

bločku „Joint Actuator“ na ni pak zpětně působí formou brzdného momentu. Bloček „Joint 

Sensor“ nám zde také poskytuje informaci o aktuálním natočení ve vazbě, ke kterému dále 

přičítám počáteční vychýlení kyvadla (jinak by kyvadlo nekmitalo okolo nuly). Toto je také 

aplikováno v bločku „Kyvadlo“ (originálně „Body“) v sekci orientace, a tak je kyvadlo 

v počátku simulace vychýleno v souladu s experimentálními daty. V bločku „Kyvadlo“ je dále 

nastavena jeho hmotnost, poloha těžiště, pro tuto chvíli nepříliš podstatná délka kyvadla (na 

konec kyvadla již není nic připojeno a dynamické chování je dáno polohou těžiště, tedy má 

význam jen pro správnou vizualizaci, když nepoužíváme vrml, nebo externí stl) a moment 

setrvačnosti. Tento moment, hmotnost a poloha těžiště byly v tomto případě převzaty z 3D 

CAD systému Inventor, viz následující obrázek. 
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Obr. 3.7. Sestava modelu kyvadla v 3D CAD systému inventor a její fyzikální vlastnosti 

Tímto způsobem bylo možné přesně určit moment setrvačnosti vzhledem k těžišti, a také jeho 

polohu, bez nutnosti složitého přepočítávání a nehledě na složitost prostorového uspořádání 

kyvadla. Aby byly výsledky relevantní, bylo při modelování samozřejmě zapotřebí dodržet 

přesné rozměry jednotlivých dílců sestavy a také jejich hmotnost (tzv. určit materiál dílce tak, 

aby s přihlédnutím k jeho hustotě hmotnost dílce odpovídala hmotnosti zjištěné při vážení). 

Model na obrázku 3.6 tak již neodpovídá zjednodušené realitě, viz obr. 3.1, ale propracovanému 

modelu viz obr. 3.7, který se již velmi blíží realitě. 
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Co se týče získání experimentálních dat, byl postup stejný jako v předchozím případě jen s tím 

rozdílem, že na konec kyvadla bylo přidáno i závažíčko jak je patrné na předchozím obrázku. 

Při porovnání následujícího obrázku s obrázkem 3.3 si můžeme povšimnout, že kyvadlo 

tentokrát kmitalo mnohem déle, což koresponduje s přidaným závažím. 

 

Obr. 3.8. Neupravená data z měření kmitů kyvadla se závažím, pomocí karty MF624 

Pomocí m-filu Danek_DP_2017_Estimace_Kyvadlo_se_zavazim byla data oříznuta a výsledek 

následně provedené estimace tření je vidět na následujícím obrázku.  

 

Obr. 3.9. Výsledek estimace pro kyvadlo se závažím – model                                             

modře (pro přehlednost jen 10s) naměřená data šedě 
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Tření v tomto případě vyšlo cca dvojnásobné, než v případě kauzálního modelu kyvadla bez 

závaží a to 0,00017662. K řádové nepřesnosti tedy nedošlo, ale i tak je to značný rozdíl, který 

však vysvětlí detailnější průzkum obrázku výše. Je zde patrné, že optimalizační metoda v tomto 

případě nenasimulovala model na měřená data zcela přesně. Podíváme-li se na poslední 

amplitudu náležící modelu (modře), je již znatelně nižší než u naměřených dat (šedě), což 

odpovídá tomu, že model je zatlumen více než ve skutečnosti. Výsledek cca dvojnásobného 

tlumení je tedy evidentně chybný. Při estimaci jsem zkoušel zvyšovat přesnost, což pouze 

upřesnilo tuto chybu ještě vzdáleněji realitě. Také jsem zkusil měnit počáteční odhad za účelem 

přibližování se modelu naměřeným datům z obou stran, výsledek byl stále tentýž. 

Rozhodl jsem se tedy vytvořit si vlastní estimační algoritmus bez použití Parametr Estimation. 

Můj algoritmus Danek_DP_2017_Estimace_Kyvadlo_se_zavazim_muj_estim_algoritmus, 

nejprve načte naměřená data a odřízne jejich začátek a konec dle nastavení. Poté projde data a 

zaznamená amplitudu všech kmitů a zprůměruje ji. Dále nastaví dobu trvání simulace modelu 

shodně s délkou trvání oříznutých dat. Odsimuluje model a analyzuje amplitudy kmitů modelu, 

pokud počet kmitů souhlasí s počtem kmitů v naměřených datech, porovná dále jejich 

průměrnou amplitudu s tou z naměřených dat. V závislosti na jejich rozdílu upraví tlumení b a 

ve while cyklu opět simuluje chování modelu a analyzuje jeho kmity pro nové tlumení b, dokud 

rozdíl mezi amplitudami kmitů a dat není menší než nastavená přesnost. Každou iteraci 

algoritmus zobrazí rozdíl, aktuální tlumení a graf kmitů simulace versus naměřená data. Tímto 

způsobem jsem získal novou hodnotu viskózního tlumení b = 0,0001123. Při tomto tlumení 

spolu kmity z měření a simulace v grafu prakticky splývali, proto jej zde ani neuvádím, nic 

méně je možné si v Matlabu uvedený algoritmus spustit a sledovat i jednotlivé iterace. Ačkoli 

je hodnota tlumení již o poznání blíže té pro kyvadlo bez závaží, stále se liší. S ohledem na 

úspěšnost estimace v obou případech nelze však říct, že je jedna z nich lepší či horší. Spíše lze 

uvažovat o tom, že těžší kyvadlo se závažím zkrátka v rotační vazbě zatěžuje ložiska více a ta 

potom i více tlumí. A tak ačkoli jsou si hodnoty poměrně blízké (se závažím b = 0,0001123, 

bez závaží b=0,000086729), nebudu je průměrovat, ale bude použito příslušné tlumení 

v závislosti na konfiguraci kyvadla. 

 

3.1.3 Měření pomocí external módu 
 

Protože s měřící kartou MF624 byli ze začátku problémy (nefunkční vstup pro kvadraturní 

enkodér), pokusil jsem se i o estimaci tření se sběrem dat za pomoci Arduino Mega v External 

módu. V tomto módu se model z matlabu zkompiluje a následně běží mimo PC na tomto 

hardware a s PC pouze sdílí informace. Vzorkovací frekvence však byla při komunikací po 

sériové lince značně omezena, přibližně 45 Hz. Slovo „přibližně“ uvádím proto, že počet vzorků 

za sekundu byl proměnlivý. U bločku „To Workspace“ navíc nebylo možné použít formát 

„Timeseries“, ale jen „Structure With Time“ což poté vyžadovalo menší úpravu (přeskládání) 

formátu dat, viz následující kód: 

i=length(KyvadloEstimacniData.time); % zjisteni poctu hodnot s casem 
for c=1:i 
vykyv(c,1)=KyvadloEstimacniData.signals.values(1,1,c); % preskladani 
end 

 

, který je součástí m-file: Danek_DP_2017_Pretypovani_hodnot_z_mereni_Arduinem. 
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Detail části naměřených dat je vidět na následujícím obrázku. 

 

Obr. 3.10. Data k estimaci tření kyvadla získaná Arduinem v external módu 

Na obrázku jsou červeně označena místa, kde již došlo ke skreslení tvaru některých kmitů 

vlivem nízké frekvence vzorkování. Nic méně i pomocí těchto dat bylo možné tlumení získat. 
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3.2 PWM – Momentová charakteristika 
 

S ohledem na vybraný H-můstek je motor řízen pomocí PWM. V rovnicích a modelu však 

nevystupuje PWM, ale vstupní moment, proto bylo zapotřebí najít mezi těmito veličinami 

určitý vztah. K tomuto účelu byla provedena série měření pro různá PWM, viz obrázek níže. 

 

Obr. 3.11. Měření pro získání závislosti momentu na střídě PWM 

Byla zadávána PWM postupně od 0 do 100% respektive střída 0 až 1 s rozestupy po 0,05. Poté 

motor vyvinul neznámý moment, který ramenem definované délky R působil silou na váhu.          

Ze zobrazených hodnot hmotnosti bylo následně možné moment zpětně dopočítat pomocí 

vztahu: 

 

                                                    𝑀 = 𝑅𝑚𝑔                                                    (3.2) 
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Výsledná závislost momentu na PWM je patrná z následujícího grafu. 

 

 

Graf 3.1. Závislost momentu na PWM  

 

Z grafu je patrné, že do střídy 0,8 v cw směru respektive 0,85 v ccw směru moment roste, ale 

po dosažení těchto hodnot opět klesá. Protože max. proud motorem byl změřen jako 14,8A a 

H-můstek má v této oblasti ještě rezervy, ukazuje tento jev na proudové omezení zdroje 

napájení, který již zkrátka není schopen dodat vyšší proud. Vzhledem k tomu, že se tento jev 

objevuje, až za hodnotou 1 Nm a škála 0 až 1 Nm je pro ovládání motoru naprosto vyhovující, 

bude vstupní moment jednoduše omezen na hodnoty 0 až 1 Nm. Zmíněná charakteristika byla 

měřena při frekvenci PWM 10 KHz, přičemž H-můstek podporuje frekvence do 20KHz. 

Hodnoty ze závislosti momentu na PWM budou implementovány v Simulinku do bločku 

Lookup Table, který zajistí, že při požadavku řízení na určitý moment, bude tento přepočten na 

příslušné PWM. S ohledem na výše uvedené bude tabulka definována pro střídu 0 až 0,8, což 

s rezervou pokrývá uvedený rozsah momentu omezený hodnotou 1Nm. 

 

3.3 Identifikace tření v uložení rotoru motoru 
 

Pro identifikaci tření budu opět porovnávat experimentálně naměřená data s modelem, tentokrát 

pro rotor motoru. Při jeho realizaci lze vyjít z modelu, viz obr. 3.6 a provést jen nezbytné 

úpravy. Bude to zejména změna osy otáčení v bločku rotační vazby na osu Y. Dále změna 

parametrů tělesa z kyvadla na ty, které odpovídají rotoru, tedy jeho hmotnost a moment 

setrvačnosti. Protože tyto údaje k motoru nebylo možné dohledat (motor nemá žádné typové 

označení), byl motor rozebrán za účelem zjištění hmotnosti jeho rotoru, viz obr. 3.12 a také 

odměřeny jeho základní rozměry za účelem sestavení jeho 3D modelu v programu Inventor. 

Tento 3D model byl namodelován tak, aby jeho hmotnost a rozměry, pokud možno co nejlépe 

odpovídali realitě (od hmotnosti rotoru byla např. odečtena poměrná část hmotnosti ložisek 

uložení rotoru). Model byl následně použit ke zjištění momentu setrvačnosti rotoru. 
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Obr. 3.12. Rotor pohonu a jeho hmotnost včetně ložisek 

Co se týče modelu dynamiky rotoru v Simulinku, tak po úpravě tělesa a rotační vazby bylo ještě 

přidáno buzení momentem, které je také použito i v případě buzení reálného motoru přes lookup 

table a PWM, viz předchozí část kapitoly. Výsledný model dynamiky rotoru pohonu 

v Simulinku, tak jak bude posléze použit k identifikaci tření v jeho uložení, je zobrazen na 

následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 3.13. Model dynamiky rotoru v Simulinku určený pro estimaci 
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Nejprve bylo použito buzení momentem s průběhem rampy, kdy se moment plynule navyšoval 

od 0 po 1 Nm během 10s (tedy přírůstek 0.1 Nm/s). Průběh estimace z těchto dat, je patrný 

z obrázku níže. 

 

Obr. 3.14. Výsledný průběh estimace, při buzení motoru lineárně narůstajícím momentem - 

model modře, naměřená data šedě 

 

Parametr viskózního tření v tomto případě vyšel b=0,009271. Křivka modelu s daty perfektně 

koresponduje, tak by se zdálo, že už jen stačí totéž naměřit pro opačný směr otáčení a máme 

všechna data. Takový postup by byl ovšem chybný a následující estimace nám ukáže proč. 

Při této estimaci bylo použito buzení ve formě pulzů s amplitudou 1Nm a periodou 3s 

s poměrem 50%. Budící signál byl tedy střídavě na hodnotě 1Nm po dobu 1,5s a následně na 

hodnotě 0 Nm po stejný čas. Výsledné srovnání měření a modelu při estimaci je patrné 

z obrázku níže. 



34 
 

 

Obr. 3.15. Výsledný průběh estimace, při buzení motoru pulzujícím momentem - model 

modře, naměřená data šedě 

 

Zde vyšla hodnota viskózního tlumení b=0,0075002 pro CW směr otáčení (po směru 

hodinových ručiček) a b=0,0073485 pro CCW směr otáčení. S ohledem na hodnotu tlumení, 

která vyšla při estimaci pomocí buzení rampou se zdá, že rozlišovat b pro oba směry je téměř 

zbytečné. Protože je navíc při stavovém popisu modelu rozdílné b pro oba směry otáčení 

problémově implementovatelné, bude použita jejich průměrná hodnota. Ovšem ne z této 

estimace. Při bližším pohledu na výsledný průběh estimace je patrné, že je něco špatně. 

Modelový průběh (modře) má přechody mezi částmi buzenými momentem a pauzou bez buzení 

poněkud ostré, zatím co skutečný průběh má přechody zaoblené. Zaoblení v těchto přechodech 

svědčí o větší setrvačnosti systému. Z tohoto důvodu jsem upravil těleso v modelu tak, že jsem 

zadaný moment setrvačnosti vynásobil parametrem Jn, který bude posléze do estimace zahrnut 

taktéž. Počáteční odhad tohoto parametru byl nastaven na 1 a výsledek jeho estimace následně 

ukáže kolikanásobně se skutečný moment setrvačnosti liší od toho zadaného z 3D CAD. 
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Obr. 3.16. Výsledný průběh estimace, při buzení motoru pulzujícím momentem, při hledání 

více parametrů - model modře, naměřená data šedě 

 

Jak je vidět z průběhu estimace výše, nyní je chování modelu o poznání blíže reálně naměřeným 

datům. Viskózní tlumení vyšlo podobně jako v předchozím případě a to b=0,0073154. Při 

estimaci byl dále zjištěn parametr J-násobku, který poukazuje na to, že v modelu musí být 

moment setrvačnosti 11,074x vyšší, aby model odpovídal realitě. 3D CAD model byl sice 

namodelován prostorově relativně přesně, vzhledem k neznámému složení byl modelován jako 

homogenní těleso se stejnou hustotou tak, aby výsledná hmotnost odpovídala vážení. Jedna 

z úvah proto byla, přemodelovat těleso rotoru tak, aby respektovalo různé hustoty složení. 

Ačkoli však bylo měděné vinutí s vyšší hustotou co nejvíce vně rotoru a až nereálně velké a 

oproti tomu (aby celková hmotnost zůstala stejná) středové části odlehčené, nepodařilo se 

moment setrvačnosti zvýšit více než 2x. Další úvahou byla řádová nepřesnost (někde špatně 

nastavené jednotky apod.). Poté co bylo ověřeno, že ani střed otáčení tělesa není vyosen ze 

středu souřadnicového systému, byla pro vyloučení chyby v CAD modelu provedena další 

estimace. Tentokrát bylo k rotoru připevněno celé rameno kyvadla. Zdrojem buzení byly 

v tomto případě opět momentové pulzy stejné šířky, jen s tím rozdílem, že jejich amplituda byla 

s ohledem na bezpečnost čtvrtinová, tedy 0,25 Nm. Co se týče dynamického modelu 

v Simulinku, ten vypadal stále stejně jako na obrázku 3.13, pouze v tělese body se změnila 

hmotnost a moment setrvačnosti. Tyto hodnoty byly brány opět z 3D CAD systému Inventor, 

tentokráte ze sestavy pro celé rameno i s původním homogenním rotorem. Výsledkem estimace 

byl parametr viskózního tření b=0,006136, ale hlavně J-násobek, který byl již pouze Jn=2,1061 

(výsledný soulad měření a modelu při estimaci, viz obrázek 3.17). Tímto se potvrdilo, že 3D 

CAD model byl vytvořen správně a podává relevantní informace a problém tak není v 3D 

modelování, ale týká se pouze samotného rotoru. V tuto chvíli je třeba si uvědomit, že rotor 

není jen osamělé rotující těleso, ale je součástí motoru. Ačkoli samotný moment setrvačnosti 
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rotoru může být i blízko realitě, jeho vzájemná interakce se statorem má na něj další setrvačné 

účinky. Tyto se při estimaci projevují jako navýšení momentu setrvačnosti. Protože vlastní 

dynamický model neřeší matematický model motoru a zanedbává tak konstantu 𝑐∅, indukčnost 

apod., budou tyto další setrvačné účinky zahrnuty do momentu setrvačnosti, tak jak byly 

naestimovány. Fakticky se však již nebude jednat o moment setrvačnosti, ale parametr, 

zahrnující všechny setrvačné účinky dohromady. Tento bude dále značen jako Je. 

 

Obr. 3.17. Výsledný průběh estimace, při buzení motoru pulzujícím momentem při 

instalovaném rameni kyvadla a hledaném b a Jn - model modře, naměřená data šedě 

Zatím bylo identifikováno pouze viskózní tření. Suché tření se vzhledem k výsledkům estimace 

v uložení kyvadla neprojevuje. V případě uložení rotoru je sice suché tření již poměrně nemalé, 

viz graf 3.1, ale zároveň je jeho vliv úspěšně eliminován v rámci přepočetní tabulky momentu 

na PWM. V simulačních modelech se tak ani toto suché tření neobjeví, což je výhodné, protože 

suché tření všeobecně vnáší do modelu nespojitost.  

3.4 Shrnutí výsledků identifikace 
 

Rameno kyvadla s rotorem 

Hmotnost [Kg]: 

𝑚𝑅𝑅 = 1,119 

Poloha těžiště [mm]: 

𝑇𝑅𝑅 = [
25,667

−75,204
0

] 
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Moment setrvačnosti ramene kyvadla s rotorem vzhledem ke globálnímu souřadnicovému 

systému, který je umístěn v ose rotace rotoru [kgmm²]: 

 

𝐽𝐺𝑅𝑅 = [
12679,818 −1254,652 0
−1254,652 5118,568 0

0 0 17574,036
] 

 

Moment setrvačnosti ramene kyvadla s rotorem vzhledem k jejich těžišti [kgmm²]: 

 

𝐽𝑇𝑅𝑅 = [
6351,428 −3414,486 0

−3414,486 4381,431 0
0 0 10508,510

] 

 

Moment setrvačnosti Jyy ramene kyvadla s rotorem vzhledem k těžišti. Moment je zjištěn z 3D 

CAD (viz Jtrr výše, zelené podbarvení) a upřesněn estimací, zahrnuje tak i elektromagnetické 

vlivy vzájemné interakce rotoru a statoru [kgmm²]: 

Jyy = 9227,732 

 

Viskózní tření v uložení rotoru [𝑁𝑠𝑚−1]: 

 br = 0,007  

 

Kyvadlo se závažím 

 

Hmotnost [Kg]: 

𝑚𝐾𝑍 = 0,088 

 

Poloha těžiště [mm]: 

𝑇𝐾𝑍 = [
0

−204,016
0

] 

 

Moment setrvačnosti kyvadla se závažím, vzhledem ke globálnímu souřadnicovému systému, 

který je umístěn v ose rotace kyvadla [kgmm²]: 

 

𝐽𝐺𝐾𝑍 = [
4736,711 0 0

0 1,383 0
0 0 4736,626

] 
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Moment setrvačnosti kyvadla se závažím vzhledem k jeho těžišti [kgmm²]: 

 

𝐽𝑇𝐾𝑍 = [
1078,713 0 0

0 1,383 0
0 0 1078,627

] 

 

Viskózní tření v závěsu kyvadla [𝑁𝑠𝑚−1]: 

 bkz = 0,0001123 

 

Kyvadlo bez závaží: 

 

Hmotnost [Kg]: 

𝑚𝐾 = 0,052 

 

Poloha těžiště [mm]: 

𝑇𝐾 = [
0

−133,791
0

] 

 

Moment setrvačnosti kyvadla bez závaží, vzhledem ke globálnímu souřadnicovému systému, 

který je umístěn v ose rotace kyvadla [kgmm²]: 

 

𝐽𝐺𝐾 = [
1382,694 0 0

0 0,330 0
0 0 1382,609

] 

 

Moment setrvačnosti kyvadla bez závaží vzhledem k jeho těžišti [kgmm²]: 

 

𝐽𝑇𝐾 = [
457,519 0 0

0 0,330 0
0 0 457,433

] 

 

Viskózní tření v závěsu kyvadla [𝑁𝑠𝑚−1]: 

 bk = 0,000086729 
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4 Dynamický model a návrh regulátoru 
 

V předchozí kapitole byly identifikovány všechny chybějící parametry pro sestavení 

dynamického modelu. Tento model bude sestaven nejprve ve formě matematického popisu, kdy 

zde budou naznačeny pouze stěžejní kroky. Detailně je postup rozepsán např. v [16], odkud 

jsem čerpal také já. Dále bude sestaven týž model v Simulinku pomocí „Simscape-Multibody“ 

(dříve SimMechanics). Za účelem návrhu regulátoru pro stavové řízení bude model 

linearizován a pro použití v reálném světě bude provedena jeho diskretizace. Dále bude navržen 

stavový regulátor a jeho funkčnost bude ověřena simulací na MBS modelu dynamiky sestavy 

kyvadla. Aby měly modely daný význam, je nutná reference mezi jejich proměnnými a reálnou 

soustavou kyvadla, což zajistí následující obrázek. 

 

Obrázek 4.1. Definice souřadnic a umístění těžišť 
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4.1 Popis pomocí Euler-Lagrangeových rovnic 
 

Obecně lze rovnici zapsat následovně: 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) + 𝑏𝑖�̇�𝑖 −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄    (4.1) 

kde: 𝑞𝑖 = [
𝑞𝐾

𝑞𝑅
], 𝑏𝑖 = [

𝑏𝐾

𝑏𝑅
], 𝑄 = [

0
𝑀 − 𝑀𝑇

], přičemž:  

- 𝑞𝐾 je natočení kyvadla kolem osy rovnoběžné s ramenem 

- 𝑞𝑅 je natočení ramene kyvadla kolem osy motoru 

- 𝑏𝐾 je viskózní tření v uložení kyvadla 

- 𝑏𝑅 je viskózní tření v motoru 

- 𝑀 je moment dodávaný motorem 

- 𝑀𝑇 je třecí moment v motoru (suché tření) 

Lagrangian v rovnici 4.1 označený jako L představuje rozdíl mezi Kinetickou a potenciální 

energií. 

𝐿 = 𝐸𝐾 − 𝐸𝑃      (4.2) 

Vyjádření potenciální energie bude kratší, a proto začnu s ní. Celková potenciální energie se 

rovná sumě všech potenciálních energií v sestavě. Protože se však rameno kyvadla pohybuje 

horizontálně, má v gravitačním poli vždy nulový potenciál. Celková potenciální energie zde tak 

odpovídá pouze potenciální energii kyvadla. 

𝐸𝑃 = 𝐸𝑃𝐾 = 𝑚𝐾𝑔𝑇𝐾(1 + cos (𝑞𝐾))   (4.3) 

Taktéž kinetická energie sestává ze součtu dílčích kinetických energií: 

𝐸𝐾 = 𝐸𝐾𝑅 + 𝐸𝐾𝐾     (4.4) 

kde:  𝐸𝐾𝑅 je kinetická energie ramene 

 𝐸𝐾𝐾 je translační kinetická energie kyvadla 

Jelikož rameno pouze rotuje a translačně se nepohybuje, je tato složka kinetické energie ramene 

nulová. 

     𝐸𝐾𝑅𝑇 =
1

2
𝑚𝐾𝑣𝑅𝑇

2 = 0,    (4.5) 

Kinetická energie ramene tak sestává pouze ze složky závislé na jeho úhlové rychlosti.  

𝐸𝐾𝑅 = 𝐸𝐾𝑅𝑅 =
1

2
(𝑣𝑅𝑅

𝑇  𝑚𝑅 𝑣𝑅𝑅 + 𝐽𝑅𝜔𝑅
2 ) =

1

2
�̇�𝑅

2  (𝑇𝑅
2 𝑚𝑅 + 𝐽𝑅) (4.6) 

𝐸𝐾𝐾 =
1

2
(𝑣𝐾

𝑇  𝑚𝐾 𝑣𝐾 + 𝐽𝐾𝜔𝐾
2 ) 

𝐸𝐾𝐾 =
1

2
[�̇�𝑅

2( 𝑚𝐾 𝐿𝑅
2 + (𝑚𝑘𝑇𝐾

2 + 𝐽𝐾)𝑠𝑖𝑛2𝑞𝑘 + 𝐽𝐾𝑐𝑜𝑠2𝑞𝐾) + �̇�𝐾
2 (𝐽𝐾 + 𝑚𝑘𝑇𝐾

2) + �̇�𝑅�̇�𝐾𝑚𝑘𝐿𝑅𝑇𝐾𝑐𝑜𝑠(𝑞𝐾)] (4.7) 

Aby po dosazení všech rovnic do 4.1 nebyl výsledek příliš rozsáhlý, bude zaveden ještě 

následující přepočet momentů setrvačnosti. 
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𝐽𝑅 = 𝐽𝑅 + 𝑚𝑅𝑇𝑅
2     (4.8) 

𝐽𝐾 = 𝐽𝐾 + 𝑚𝐾𝑇𝐾
2     (4.9) 

𝐽0 = 𝐽𝑅 + 𝑚𝑅𝑇𝑅
2 + 𝑚𝐾𝐿𝑅

2               (4.10) 

Výsledná rovnice vycházející z [16] a upravená je uvedena níže. 

[
�̈�𝑅𝑚𝐾𝐿𝑅𝑇𝐾𝑐𝑜𝑠(𝑞𝐾) + �̈�𝐾𝐽𝐾 −

1

2
�̇�𝑅

2𝐽𝐾sin (2𝑞𝐾) + 𝑚𝐾𝑔𝑇𝐾sin (𝑞𝐾)

�̈�𝑅 (𝐽0 + 𝐽𝐾𝑠𝑖𝑛2(𝑞𝐾)) + �̈�𝐾𝑚𝐾𝐿𝑅𝑇𝐾𝑐𝑜𝑠(𝑞𝐾) − �̇�𝐾
2 𝑚𝐾𝐿𝑅𝑇𝐾𝑠𝑖𝑛(𝑞𝐾) + �̇�𝑅�̇�𝐾𝐽𝐾sin (2𝑞𝐾)

] +

+ [
�̇�𝐾𝑏𝐾

�̇�𝑅𝑏𝑅
] = [

0
𝑀 − 𝑀𝑇

]                   (4.11) 

 

4.2 Sestavení dynamického modelu pomocí MBS 
 

Multi body simulační model je sestaven obdobně jako v kapitole 3 (obrázk 3.6 a 3.13), kde byly 

modelovány rameno kyvadla s rotorem a kyvadlo zvlášť. Nyní půjde v podstatě o sloučení 

těchto dvou modelů. Výsledný model v Simscape-Multibody je na obrázku 4.2. 

 

Obrázek 4.2 Dynamický model v Simscape-Multibody 

4.3 Linearizace 
 

Oba modely v předchozích dvou podkapitolách jsou modely nelineární. Pro návrh stavového 

regulátoru je třeba modely linearizovat. Linearizacie je provedena v pracovním bodě, který 

odpovídá nulovému stavovému vektoru x = [0 0 0 0] v uspořádání 𝑥 =  [𝑞𝐾 𝑞𝑅 �̇�𝐾 �̇�𝑅]. Model 

je namodelován dle obrázku 4.1, nulová výchylka kyvadla tedy představuje kyvadlo v horní 

nestabilní poloze. Při linearizaci lze v malém okolí pracovního bodu výrazy cos(q) nahradit 

hodnotou 1 a výrazy sin(q) hodnotou 0. V případě MBS modelu lze pro jeho linearizaci 

v matlabu použít příkaz linmod. Příkaz je zapsán ve tvaru: [A,B,C,D] = linmod('Název MBS 

modelu v Simulinku',X,U) Výstupem jsou linearizované matice A,B,C a D, viz níže. 

        𝑨 = [

   0            0
   0            0

1               0
0               1

        

55,5964 0
6,4223 0

−0,0706 −0,6587
−0,0082 −0,6572

]  𝑩 =  [

0
0

94,1005
93,8904

] 
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       𝑪 =  [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

]     𝑫 =  [

0
0
0
0

] 

 

Výše uvedené matice odpovídají soustavě kyvadla bez závaží. Níže uvedené matice náleží 

soustavě kyvadla se závažím. Model na obrázku 4.2 odpovídá oběma případům, protože se 

mění pouze proměnné uvnitř bločku „Kyvadlo“ a hodnota viskózního tření v závěsu kyvadla. 

 

        𝑨𝒛 = [

   0            0
   0            0

1               0
0               1

        

46,5258 0
12,3873 0

−0,0297 −0,4923
−0,0079 −0,6501

]  𝑩𝒛 =  [

0
0

70,3334
92,8753

] 

 

Matice C a D jsou v obou případech stejné. Přenosy soustavy nejsou pro tuto chvíli důležité, 

ale pro úplnost je uvádím alespoň v příloze. K získání přenosu soustavy lze v Matlabu použít 

příkaz SYS=ss(A,B,C,D) pro vytvoření modelu ve stavovém prostoru a následně  

Prenos=tf(SYS) k určení vlastního přenosu [22]. 
 

Důležitým údajem jsou také vlastní čísla matice A, podle kterých lze usuzovat na stabilitu 

respektive nestabilitu soustavy. Pro matici A jsou rovny [0 7.3860 − 7.5332 − 0.5807]𝑇 a pro 

matici Az jsou rovny [0 6.7457 − 6.9072 − 0.5183]𝑇. Jak je vidět, obě konfigurace soustavy 

inverzního kyvadla jsou nestabilní (nejsou záporná všechna vlastní čísla), což odpovídá realitě. 

 

4.4 Diskretizace 
 

Protože řídící smyčka programu bude pracovat se vzorkovací periodou 1ms, je vhodné také 

model převést ze spojitého tvaru na nespojitý. K tomuto účelu slouží diskretizace. Obecný tvar 

stavové rovnice pro lineární diskrétní soustavy má tvar viz 3.12 [17]. 

 

𝒙(𝑘 +  1)  =  𝑮𝒙(𝑘)  + 𝑯𝒖(𝑘)              (3.12) 

 

Kde stavovou matici G lze získat ze spojitého stavového systému pomocí vztahu 3.13 [17] a 

výstupní matici H užitím 3.14 [17] (pokud není matice A singulární, tzv. 𝑑𝑒𝑡𝑨 ≠ 0). 

 

𝑮 =  𝑒𝑨𝑇                (3.13) 

 

𝑯 =  ∫ 𝑒𝑨𝑣𝑑𝑣𝑩
𝑇

0
= (𝑒𝑨𝑣 − 𝑰)𝑨−1𝑩             (3.14) 

 

V Matlabu lze diskretizaci provést pomocí příkazu c2d. Argumentem příkazu je spojitý stavový 

systém a vzorkovací perioda, výstupem je diskrétní systém. Matice G a H pro konfiguraci 

kyvadla bez závaží, respektive Gz a Hz pro kyvadlo se závažím, uvádím níže. 
 

 𝑯 =  [

4,7039 ∙ 10−5

4,6935 ∙ 10−5

0,0941
0,0939

] 
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 𝑮𝒛 = [

𝟏 𝟎 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎 𝟎

𝟔, 𝟏𝟗𝟐𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟔 𝟏 𝟎 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎
𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟓 𝟎 𝟏 −𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓
𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟒 𝟎 𝟎 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟒

]   𝑯𝒛 =  [

3,5159 ∙ 10−5

4,6428 ∙ 10−5

0,0703
0,0928

] 

 

4.5 Návrh regulátoru a simulace 
 

Ještě před návrhem stavového regulátoru je vhodné ověřit, zda je sestava kyvadla řiditelná. 

V případě, že je soustava řiditelná, odpovídá hodnost matice řiditelnosti řádu matice G 

respektive Gz. V Matlabu lze hodnost matice řiditelnosti získat takto: n=rank(ctrb(SYS)). 

V obou případech soustava řiditelná je. Tímto lze přejít k návrhu regulátoru. Regulátor bude 

navržen metodou LQR. Lineární kvadratický regulátor je navržen pomocí volby matic Q a R. 

Matice Q zde představuje požadavky na dynamiku systému. Čím vyšší je hodnota v matici Q 

na místě odpovídajícímu dané stavové proměnné, tím vyšší je na ni při regulaci kladen důraz. 

Matice R představuje spotřebu energie. Regulátor bude navržen pro dva stavy. V prvním 

případě bude kladen velký důraz na polohu kyvadla. Tento regulátor bude použit ke stabilizaci 

kyvadla po jeho vyšvihnutí. 

 

𝑸1 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([1, 10−2, 10−5, 10−3]) 
 

Po zachycení kyvadla regulátorem je žádoucí přepnout na druhý regulátor, který bude více 

zohledňovat také polohu ramene kyvadla. Matice Q pro tento případ bude následující. 

 

𝑸2 = 𝑑𝑖𝑎𝑔([1, 5 ∙ 10−1, 10−5, 10−3]) 
 

Pomocí příkazu K=lqr(SYSd,Qn,R) byly v Matlabu získány odpovídající regulátory. 
 

 

𝐾1 = [2,5553 −0,0990 0,3238 −0,1016] 
 

𝐾2 = [4,5765 −0,6978 0,6244 −0,3453] 
 

𝐾1𝑍 = [2,8278 −0,0991 0,4098 −0,1059] 
 

𝐾2𝑍 = [5,3727 −0,6985 0,8423 −0,3747] 
 

Teoretické schéma zapojení regulátoru do řízení sestavy kyvadla demonstruje obrázek 4.3. 

 

Obrázek 4.3 Schéma zapojení regulátoru 
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Průběh natočení ramene kyvadla, při simulaci řízení inverzního kyvadla bez závaží, je 

znázorněn na obrázcích 4.4 (pro regulátor K1) a 4.5 (pro regulátor K2). 

 

Obrázek 4.4 Natočení ramene kyvadla při simulaci řízení s regulátorem K1 

 

 

Obrázek 4.5 Natočení ramene kyvadla při simulaci řízení s regulátorem K2 
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Z průběhů natočení na předchozí straně je patrné, že regulátor K2 mnohem lépe reaguje na 

požadovanou změnu natočení ramene. Na druhou stranu odchylka kyvadla od požadované 

nulové polohy kolmo nahoře dosahuje až ± 0,2651 [rad]. Každopádně kyvadlo se stále udrží 

v inverzní poloze. Dále byl testován ještě „svižnější“ regulátor (na druhém místě v diagonále 

matice Q, byla hodnota 2), průběh natočení ramene se však již nezlepšil. Odchylka natočení 

kyvadla byla ovšem ještě vyšší (stále kyvadlo nespadlo). Odchylka natočení kyvadla u prvního 

regulátoru byla maximálně ± 0,0712 [rad]. Při aplikaci regulátoru K1z na konfiguraci kyvadla 

se závažím je simulovaný průběh natočení ramene kyvadla prakticky totožný s obrázkem 4.4. 

Maximální odchylka natočení kyvadla se nepatrně zlepšila na ± 0,0658 [rad]. Při použití 

regulátoru K2z u sestavy kyvadla se závažím se již průběh natočení ramene kyvadla od obrázku 

4.5 nepatrně liší, proto jej uvádím níže. Maximální odchylka natočení kyvadla byla v tomto 

případě ± 0,1883 [rad]. 

 

Obrázek 4.6 Natočení ramene kyvadla při simulaci řízení s regulátorem K2Z – konfigurace 

sestavy kyvadla se závažím 
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5 Vizualizace 
 

Tato kapitola se bude věnovat vizualizaci simulovaného modelu, který byl sestaven v kapitole 

předchozí. V Matlabu je více možností, jak přistoupit k vizualizaci právě probíhající simulace 

v Simscape-Multibody. Nejzákladnější z nich lze vyvolat zaškrtnutím políčka „Show animation 

during simulation“ v menu „Simulation“ → „Model Configuration Parameters“ → „Simscape 

Multibody 1G“. Výsledkem je animace odpovídající náhledu na obrázku 5.1a. Je zřejmé, že bez 

kontextu by většina lidí nevěděla, na co se právě dívá. Pro prezentační účely nelze tedy tuto 

možnost zrovna doporučit. O poznání lépe vypadá varianta využití STL souboru k doplnění dat 

o prostorovém uspořádání jednotlivých těles (obr. 5.1b). Při dvojkliku na těleso „Rameno“ 

respektive „Kyvadlo“ na obrázku 4.2 je třeba zvolit záložku „Visualization“ a v ní v kolonce 

„Body Geometry“ vybrat „External graphics file“. V tomto případě je již poznat, jaká sestava 

je předmětem simulace. Stále je zde ovšem několik nedostatků. Na první pohled je vidět 

jednotná barva. Je možné sice vybrat každému tělesu odlišnou barvu, ale to je vše. Také je 

možné přiřadit každému tělesu jen jeden grafický soubor. V tomto případě to znamená, že pro 

zobrazení celé soustavy kyvadla i s klecí motoru bylo nutné všechny tyto části zahrnout do STL 

pro rameno kyvadla. V simulaci viz obr. 5.1b se tak s ramenem otáčí i celá klec motoru 

s podstavou, což není vhodné. Pro odstranění tohoto jevu by bylo nutné přidat do dynamického 

modelu další těleso, které se nebude pohybovat a bude zde jen pro účely propojení s dalším 

grafickým souborem (tentokráte zvlášť pro klec motoru). Protože je to právě vizualizace, která 

by se měla přizpůsobit modelu a vizualizovat jej tak, jak je, nemyslím si, že by byl tento postup 

vhodný. V neposlední řadě je u této metody také problematické správné přichycení grafických 

souborů k jednotlivým bodům tělesa. Je buď nutné přidat tělesům v modelu body 

transformované s ohledem na posunutí středů souřadnic, nebo při modelování těles pro STL 

umístit střed souřadnic vhodně mimo těleso kyvadla, tak aby navazoval na střed souřadnic 

ramene. Všechny zmíněné nedostatky řeší tzv. VRML. 

  

a) b)   

Obrázku 5.1. Screanshot z animace během simulace modelu, a) základní, b) s využitím STL 
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5.1 Vizualizace pomocí VRML 
 

V této části bude nastíněn postup přípravy VRML (Virtual Reality Modeling Lenguage) 

souborů pomocí dvou 3D CAD modelářů. Poté budou tyto soubory implementovány do 

dynamického modelu pomocí „Simulink 3D Animation“ 

Při tvorbě 3D modelů za účelem VRML vizualizace v Simulinku je zapotřebí již od začátku 

dodržovat při 3D modelování jistá pravidla. Osa Y musí být natočena tak, aby v 3D modeláři 

směřovala vzhůru. Dále je nutné, aby případný střed otáčení tělesa byl umístěn do středu 

souřadnicového systému. Například pro zamýšlenou budoucí rotaci okolo osy Y, musí být tato 

ve středu otáčení. Tělesa také musí být zarovnána s danými rovinami [18]. Pro případ ramene 

kyvadla, ilustruje výše uvedené obr. 5.2. 

 

Obrázek 5.2. Správné umístění tělesa v 3D modeláři pro tvorbu VRML 

5.1.1 Tvorba a implementace VRML za použití Solidworks 
 

Nyní bude uvedeno, jak jsem postupoval při tvorbě VRML ze 3D CAD modeláře Solidworks. 

Po namodelování těles dle výše uvedeného, jsem vytvořil dílčí sestavy pro klec motoru 

(„Podstava_kyvadla“), rameno kyvadla („Rameno_kyvadla“) a vlastní kyvadlo 

(„Sestava_kyvadla“). Solidworks umožňuje uložit sestavu jako dílec. Této možnosti jsem 

využil, aby bylo následující uspořádání VRML souborů přehlednější. Poté jsem vytvořil hlavní 

sestavu z uvedených dílů (viz příloha ve složce CAD\Solidworks). Před uložením sestavy do 
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formátu VRML, je vhodné nastavit kvalitu zobrazení, viz obrázek 5.3. Toto nastavení je jistým 

kompromisem mezi plynulostí následné simulace a kvalitou následného zobrazení (respektive 

zobrazením detailů, které považujeme za důležité při simulaci ještě zobrazovat). Záleží tedy 

také na grafickém výkonu cílového PC a při hledání vhodné volby je dobré vyzkoušet více 

různých nastavení. K tomuto nastavení se lze dostat ze Solidworks menu volbou „Nástroje“, 

„Možnosti…“, kde v kartě „Vlastnosti dokumentu“ vybereme „Kvalita zobrazení“. 

 

Obrázek 5.3. Nastavení kvality zobrazení 

Po nastavení, viz výše, jsem sestavu uložil do vrml. Při volbě „uložit jako“ je potřeba vybrat 

formát souboru VRML respektive *.wrl. a před uložením ještě poklepat na tl. „Možnosti…“. 

Zobrazí se nabídka, viz obrázek 5.4. Zde je zapotřebí vybrat verzi VRML 97, jednotku metry a 

políčko „Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru“ ponechat bez zaškrtnutí. 

 

Obrázek 5.4. Možnosti exportu 
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Výsledkem jsou soubory ve složce VRML. Před implementací těchto souborů do Simulinku, je 

třeba ještě modifikovat hlavní soubor VRML sestavy „Cele_kyvadlo“. K tomuto účelu lze 

využít obyčejný poznámkový blok ve windows. Úpravy sestávaly z odstranění modře 

zvýrazněného (pro všechna 3 tělesa v souboru uvedená) [19],[20],[21]: 

Inline { 

url [" Sestava_kyvadla.wrl "] 

bboxSize -1.000000 -1.000000 -1.000000 

bboxCenter 0.000000 0.000000 0.000000 

} 

a přidání uzlů a jmenovek (vlevo před úpravami, vpravo po úpravách) 

       DEF Kyvadlo Transform { 

Inline {         children Inline { 

url ["Sestava_kyvadla.wrl"]       url ["Sestava_kyvadla.wrl"] 

}          } 

       } 

Výsledkem jsou soubory ve složce VRML_Upraveno. Do Simulinku se načtou pomocí bločku 

„VR Sink“. V parametrech bločku vlevo nahoře je zapotřebí zvolit cestu k VRML souboru celé 

sestavy. Poté se vpravo zobrazí jednotlivá tělesa, u nichž jsem zaškrtnutím vybral vstupy 

bločku, viz obr. 5.5.  

 

Obrázek 5.5. Nastavení (zejména vstupů) bločku VR Sink 
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Protože je s ramenem a kyvadlem zapotřebí pouze otáčet, vybral jsem jako vstupy bločku „VR 

Sink“ rotace kyvadla a ramene. Tyto lze získat pomocí bločků „Body Sensor“ nastavených na 

informaci o natočení ve formě rotační matice. Dále jsem z bločku „VR Sink“ musel vyvést 

ještě vstup polohy středu otáčení kyvadla. Tento vstup mi umožní použít stejný VRML model 

pro MBS model jak s nulovým natočením kyvadla v dolní, tak i horní poloze. Připojení bločku 

„VR Sink“, (který zajišťuje vizualizaci) k MBS modelu (který definuje pohyb této vizualizace) 

ilustruje obrázek 5.6. Zde je možné si povšimnout bločků „Rotation Matrix to VRML 

Rotation“, které jsem zařadil z důvodu nutnosti konverze zápisu natočení ve formě rotačních 

matic (jak je tomu u bločků „Body Sensor“) na zápis natočení ve formátu vektor a úhel, který 

je využíván u VRML. 

 

Obrázek 5.6. Připojení bločku VR Sink k MBS modelu dynamiky sestavy kyvadla 

 

5.1.2 Tvorba a implementace VRML za použití Inventoru 
 

Zásady modelování reprezentované obrázkem 5.2 platí stejně i pro tvorbu modelů v Inventoru. 

Takto připravené 3D CAD modely jsou opět k nalezení v příloze ve složce CAD\Inventor. 

Jejich uložení ve formě VRML však není Inventorem podporováno, proto je zapotřebí využít 

přídavného softwarového balíčku „VRML2 Translator for Autodesk Inventor“ [23]. Tento po 

nainstalování přidá do Inventoru možnost uložit sestavu do formátu VRML. Po exportu není 

třeba VRML soubory nijak upravovat a je možné je přímo importovat do bločku „VR Sink“ 

v Simulinku. Protože nemusíme nic upravovat, tak není ani zapotřebí ukládat podsestavy jako 

dílce za účelem úspory práce při těchto úpravách. Uspořádání VRML souboru ve stromové 

struktuře je navíc přehledné, nevadí tedy, že je sestava větvena až po jednotlivé šroubky. 

Napojení „VR Sink“ na MBS model dynamiky zůstává stejné. Vzhledem k tomu, že se mi 

nepodařilo dohledat licenční podmínky zkušební verze zmíněného softwarového balíčku, 

VRML soubor v tomto případě nepřikládám. Při použití zkušební verze se navíc nezachovává 

informace o barevném uspořádání modelu, a proto je model jednobarevný, podobně jako na 

obr. 5.1b. 

Obecně lze říci, že kvalita 3D vizualizace odpovídá kvalitě 3D modelu, ze kterého bylo při 

tvorbě VRML vycházeno. Modely sestavy kyvadla z 3D CAD modeláře Solidworks respektive 

Inventor jsou zobrazeny na obrázku 5.7 a 5.8. Může se zdát, že model z Inventoru vypadá o 

něco lépe, na druhou stranu se zde jednalo o verzi 2017, kdežto v případě Solidworks je ve 

škole k dispozici pouze verze 2012. Vzhledem k tomu, že mám se Solidworks pracovní 

zkušenosti v novějších verzích, musím podotknout, že kvalita zobrazení v novějších verzích 

výrazně pokročila a poskytuje minimálně srovnatelné výsledky jako v Inventoru. 
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Obrázek 5.7. 3D model sestavy kyvadla, vytvořený pomocí 3D CAD modeláře Solidworks 

 

Obrázek 5.8. 3D model sestavy kyvadla, vytvořený pomocí 3D CAD modeláře Inventor  
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6 Řízení reálné sestavy inverzního kyvadla 
 

6.1 Bezpečnostní opatření 
 

Konstrukční 

S ohledem na připojení enkodéru kyvadla, bylo zapotřebí zajistit, aby při provozu sestavy 

nedošlo k namotání kabelu, který z něj vede do řídící elektroniky. Proto byl sestaven stojan, 

který vede kabel kolmo vzhůru. Namotání tak již nehrozí a kabel se může pouze zkroutit. Pro 

zkroucení kabelu je ponecháno mírné prověšení. Díky tomu může rameno urazit bez následků 

i 10 otáček. Při větším zkroucení kabelu by vlivem jeho zkrácení mělo dojít k vypojení 

konektoru z enkodéru. Vzhledem k tomu, že pohon sestavy dokáže vyvinout moment přes 1Nm, 

byla sestava kyvadla také připevněna ke stolní konstrukci. 

Softwarové 

Vzhledem k výše uvedenému, a také pro případ výskytu chyby v řízení, při jeho počátečním 

navrhování, byla přidána ochrana též do řídící smyčky. Ochrana je dvoustupňová, viz obr 6.1. 

Zapojení subsystému ochrany do řídící smyčky je vidět na obrázku 6.4, kde je žlutě zvýrazněno. 

 

Obrázek 6.1. Subsystém dvoustupňové ochrany, omezující pohyb ramene kyvadla 

První stupeň ochrany zajišťuje algoritmus ve Stateflow na obrázku 6.1 reprezentovaný bločkem 

„Chart“. Vnitřní uspořádání algoritmu v bločku „Chart“ ilustruje obr. 6.2. Překročí-li natočení 

ramene kyvadla hodnotu ± 5 [rad], je aktivován momentový pulz opačného směru. Doba 

působení opačného momentu vychází z rychlosti bržděného ramene kyvadla a nahrazuje tak 

funkci brake, kterou použitý h-můstek nedisponuje. Zmíněný momentový pulz prakticky ihned 

zarazí otáčení ramene kyvadla a trvá právě tak dlouho, aby pohltil veškerou energii pohybu, ale 

nedošlo k roztočení ramene opačným směrem. Maximální doba brzdného momentu je pro 

jistotu ještě omezena délkou 1s. Alternativou tohoto způsobu by bylo vypnutí brzdného 

momentu na základě porovnání aktuální rychlosti ramene s nulou. Vzhledem k prodlevě 

vyhodnocení této podmínky však nebyl tento způsob vhodný. Po přerušení brždění následuje 

přepnutí na P regulátor, který zajistí pomalý návrat ramen kyvadla do výchozí polohy. 
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Obrázek 6.2. Vnitřní uspořádání algoritmu v bločku „Chart“ 

Pro případ, že by z nějakého důvodu (nestalo se) první stupeň ochrany nezafungoval, dojde 

k aktivaci druhého stupně ochrany, kdy je aktivován bloček „Stop Simulation“. Celá řídící 

smyčka se v takovém případě vypne. V tomto případě je však nutné počítat s dojezdem ramene 

kyvadla vlivem setrvačnosti a proto je tento způsob zařazen až jako poslední možnost. 

 

6.2 Swing-Up 
 

Pro návrh swing-up, tedy výšvihu kyvadla do horní nestabilní polohy existují podstatě dvě 

možnosti. První z nich je pevné stanovení sekvence momentového působení v čase. Výhodou 

je, že lze sekvenci odladit tak, aby se rychlost kyvadla při průchodu horní nestabilní polohou 

blížila nule. Regulátor, který pak přebírá řízení, má mnohem lepší výchozí pozici, než kdyby 

musel „odchytit“ kyvadlo při vysoké rychlosti. Tato sekvence se však při testování ukázala 

úspěšnou pouze někdy. Sestava kyvadla se tedy nechová tak deterministicky, jak by bylo 

žádoucí. Proto byl použit druhý přístup, který je založený na pumpování energie. Nepříliš 

ideální, ale funkční swing-up algoritmus je znázorněný na obrázku níže.  
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Obrázek 6.3. Jednoduchý swing-up algoritmus v jazyce Stateflow 

Každé půl sekundy předepisuje algoritmus navazujícímu P regulátoru střídavě natočení 0 a 0,5 

[rad]. Při natočení kyvadla blízko horní nestabilní poloze, pošle algoritmus na výstup „Nahoře“ 

hodnotu 1. Tím je řízení přepnuto na regulaci pomocí regulátoru K1 respektive K1z, viz kapitola 

4.5. Po stabilizaci (po 1s) kyvadla algoritmus pošle na výstup „Reg2“ hodnotu 1 a tím přepne 

regulaci na regulátor K2 respektive K2z. Nevýhodou algoritmu je, že do horizontální polohy 

kyvadlu energii přidává, ale když je kyvadlo výše, energii naopak odebírá. To sice ve výsledku 

zpomalí kyvadlo v horní poloze, což je žádoucí, ale v některých případech to prodlužuje dobu 

výšvihu. 
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6.3 Algoritmus řízení a jeho výsledky 
 

Celkový řídící algoritmus pro použití s kartou MF624 je zobrazen na obrázku níže. Vidíme zde 

zapojení žlutě zvýrazněného subsystému ochrany, popsaného v kapitole 6.1 a přepínače, který 

ochranná opatření aplikuje. Bloček Swing-UP narůžovělé barvy, se nachází téměř ve středu 

řídící smyčky a princip jeho funkce je popsán v kapitole 6.2. Propojení řídící smyčky s kartou 

MF624 zajišťují vstupně-výstupní subsystémy s obrázkem této karty. Jejich funkci a vnitřnímu 

uspořádání se věnuje kapitola 2.5. Požadované stavové proměnné jsou na obrázku řídící 

smyčky zvýrazněny modře. Od těchto jsou odečteny hodnoty skutečných stavů a výsledek je 

vstupem pro regulátor K1 respektive K2, na obrázku zvýrazněný oranžovou barvou. Pro regulaci 

kyvadla kolem nulové polohy, je hodnota jeho natočení pro regulaci upravena, viz tmavě zelené 

bločky. Pro oddálený start řídící smyčky slouží bločky zvýrazněné světle zeleně. Oddálený start 

je včleněn zejména kvůli pozdější implementaci řízení na Arduino, kdy by nebylo žádoucí 

spustit řízení ihned po zapojení napájení. Tato problematika se samozřejmě později může řešit 

např. spouštěcím tlačítkem, ale pro otestování řízení to zatím takto postačuje. 

 

Obrázek 6.4. Řídící smyčka inverzního kyvadla pro použití s kartou MF624 

Výsledky řízení demonstrují grafy na obrázcích 6.5 až 6.8. Na obrázku 6.5 je vidět natočení 

ramene kyvadla (žádané zeleně, skutečné modře). Průběh Swing-up sekvence odpovídá 

časovému úseku, který je zde ohraničen červenými přímkami. Za druhou z nich, následuje 

přechod Swing-up sekvence na řízení pomocí regulátoru K1. Obrázek 6.6 uvádí stejnou situaci 

z pohledu natočení kyvadla. Obrázek 6.7 ukazuje průběh natočení ramene kyvadla při regulaci 

s regulátorem K2. Obrázek 6.8 ilustruje též situaci z pohledu natočení kyvadla. 
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Obrázek 6.5. Průběh natočení ramene kyvadla při Swing-up sekvenci (červeně ohraničený 

časový úsek) a následném řízení regulátorem K1 

 

Obrázek 6.6. Průběh natočení kyvadla při Swing-up sekvenci (červeně ohraničený časový 

úsek) a následném řízení regulátorem K1 
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Obrázek 6.7. Průběh natočení ramene kyvadla při řízení regulátorem K2 

 

 

Obrázek 6.8. Průběh natočení kyvadla při řízení regulátorem K2 
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Řízení bylo testováno též pro konfiguraci kyvadla se závažím. Výsledky v tomto případě 

demonstruje obrázek 6.9 a 6.10. Vlevo od červené přímky je řízení realizováno pomocí 

regulátoru K1z a vpravo pomocí regulátoru K2z. Jak je vidět, druhý regulátor je příliš „svižný“, 

což pro chvíli vyústilo pádem kyvadla. 

 

Obrázek 6.9. Průběh natočení ramene kyvadla pro řízení sestavy kyvadla se závažím 

 

Obrázek 6.10. Průběh natočení ramene kyvadla pro řízení sestavy kyvadla se závažím 
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Řídící smyčka byla také implementována na externí hardware. Tímto hardware bylo Arduino 

Mega 2560, viz kapitola 2.6. V této kapitole jsou popsány také vstupně-výstupní subsystémy 

pro tento hardware. V řídící smyčce tak bylo zapotřebí zejména zaměnit tyto subsystémy pro 

kartu MF624 za ty pro Arduino. Dále bylo zapotřebí přetypovat výstupy některých bločků na 

datový tip double. Také bylo zapotřebí zaměnit bloček spojitého filtru za týž bloček diskrétní 

verze. Poté již bylo možné řízení zkompilovat a nahrát do Arduina. Bohužel se ukázalo, že 

Arduino nerespektuje nastavenou periodu řešiče a prakticky stíhá periodu jen 0,03s (oproti 

0,001 aplikované na MF624). Také frekvence PWM 490 Hz se ukázala příliš nízkou. Toto lze 

ještě řešit použitím jiného „Hardware Support Package“, případně přímo v jazyce C a docílit 

PWM teoreticky až 32kHz. Přesto se však kyvadlo pomocí tohoto hardware nepodařilo 

uregulovat a to z důvodu příliš pomalých akčních zásahů řízení. 

 

Obrázek 6.11. Obrázek 6.4. Řízení implementované na Arduino Mega 2560 
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7 Závěr 
 

Tato diplomová práce řeší řízení inverzního kyvadla a jeho vizualizaci. V rámci práce byly pro 

kyvadlo vybrány související komponenty, jako je pohon, výkonová elektronika, senzorika a 

další periférie, které s řízením sestavy souvisí. Poté bylo kyvadlo sestaveno. 

U nově vytvořeného inverzního kyvadla bylo zapotřebí identifikovat některé neznámé 

parametry. Data pro estimaci tření v rotačních vazbách byla naměřena pomocí karty MF624 a 

také pomocí Arduino Mega 2560 v external módu v Matlab-Simulinku. Pro případ estimace 

viskózního tření v rotační vazbě uchycení kyvadla byl vytvořen vlastní iterační algoritmus. 

Výsledky pomocí Parametr Estimation toolboxu v tomto případě totiž nebyly uspokojivé. Ke 

stanovení momentů setrvačnosti bylo využito 3D CAD modeláře. 3D modely byl vytvořeny 

v programu Solidworks a Inventor, kde práce dále popisuje tvorbu VRML vizualizace pomocí 

obou těchto 3D CAD modelářů. V rámci identifikace byla také určena závislost momentu 

motoru na PWM. Tato byla v řídící smyčce implementována formou lookup tabulky a její 

použití do značné míry zároveň kompenzovalo suché tření v uložení rotoru pohonné jednotky. 

V rámci práce byl dále sestaven MBS model dynamiky inverzního kyvadla, který byl následně 

použit pro návrh řízení. K návrhu řízení byla použita metoda založená na LQR, při které lze 

vhodnou volbou matice Q intuitivně stanovit prioritu řízení. Navrženy byly dva regulátory. 

Jeden pro odchycení kyvadla po výšvihu a druhý, který rychleji reaguje na požadovanou změnu 

natočení ramene kyvadla. Oba regulátory byly navrženy zvlášť jak pro konfiguraci kyvadla bez 

závaží, tak pro konfiguraci kyvadla se závažím. Regulace byla testována pomocí řady simulací 

řízení za pomoci MBS modelů dynamiky soustavy kyvadla. 

Pro reálné nasazení řízení byla řídící smyčka začleněna do rozhraní pro ovládání pomocí karty 

MF624. Do řídícího algoritmu bylo začleněno dvoustupňové bezpečnostní opatření pro 

odstavení řízení v případě selhání regulace. Opatření působí jako okamžitá brzda, ačkoli řídící 

můstek přímo tuto funkci nepodporuje. Dále byl implementován jednoduchý Swing-up 

algoritmus založený na metodě pumpování energie. Swing-up s předem stanovenou sekvencí 

momentového působení nebylo možné použít, protože se ukázalo, že soustava kyvadla není 

dokonale deterministická, a k vyšvihnutí tak nedošlo pokaždé. Řízení pomocí karty MF624 

fungovalo dobře. Oproti simulacím se však ukázalo, že druhý regulátor je příliš rozkmitaný a 

v některých případech způsobil pád kyvadla z nestabilní horní polohy. Řešením by mohlo být 

zařazení integrační složky, ale její návrh LQR nepodporuje. Řízení odladěné a otestované na 

kartě MF624 bylo následně implementováno na externí hardware Arduino Mega 2560. Účelem 

bylo otestovat hardware a ověřit jeho vhodnost pro autonomní řízení této sestavy. Bohužel tento 

hardware se ukázal jako pomalý a regulace pomocí něj tak nebyla efektivní, protože nastavená 

frekvence řídící smyčky byla reálně řádově pomalejší. Bylo tedy nutné přejít zpět ke kartě 

MF624, kde řízení proběhlo v pořádku. Výsledná sestava s touto kartou je zcela funkční. 
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8 Seznam příloh 
 

Přílohu této práce tvoří CD, které obsahuje soubory rozdělené dle obsahu do složek: 

 

- Identifikace 

 

- CAD 

 

- VRML 

 

- Řízení 
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