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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá aplikací regulačního systému sestávajícího z PLC firmy 

B&R, vývojového prostředí B&R Automation Studio a doplňku B&R Automation Studio 

Target for Simulink na vícerozměrovou úlohu. Takto řešený regulační systém umožňuje 

regulovat vícerozměrový systém pomocí PLC a simulačního modelu, vytvořeného 

v programu Matlab a jeho nadstavby programu Simulink. Systém je aplikovaný na reálnou 

vícerozměrovou úlohu, konkrétně na úlohu regulace výšky hladin dvou spojených nádrží, 

která je umístěna v laboratoři řídící techniky TK4. Dále je v práci uskutečněna parametric-

ká identifikace a následný návrh decentralizovaného řízení úlohy. Pro navržené metody 

řízení je v práci naprogramované uživatelské vizualizační rozhraní. V závěru práce je pro-

vedeno porovnání popisovaného systému regulace se stávajícím systémem regulace pomo-

cí Matlab Real Time Toolboxu.  

Klíčová slova  

B&R, Automation Studio, Target for Simulink, Matlab, Simulink, vícerozměrové systémy, 

regulace, spojité systémy, identifikace  

Abstract  

This thesis deals with the application of advanced control methods on B&R PLC 

development environment of B&R Automation Studio, and the additional B& R Automati-

on Studio Target for Simulink to the multi-variable role. Thus designed control system 

allows you to regulate a multi-variable system with a PLC and a simulation model created 

in Matlab and Simulink superstructure. The system is applied to the real multi- variable 

role, specifically on the role of the water level control of two interconnected tanks, which 

is located in Control Engineering Laboratory TK4. Furthermore, the work carried paramet-

ric identification and subsequent design of decentralized management roles. For the propo-

sed methods for control in the work programmed visualization user interface. The 

conclusion is a comparison of the present regulatory system with the existing control sys-

tem using Matlab Real Time Toolboxu.  

Key words  

B&R, Automation Studio, Target for Simulink, Matlab, Simulink, multi-variable systems, 

control, continous dynamics systems, identification
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1 Úvod 

V dnešní době je kladen důraz na časovou efektivnost a to ve všech odvětvích prů-

myslu. V průmyslu se často setkáváme s regulační technikou, která je časovou efektivností 

nepřímo ovlivněna. Pokud si vezmeme kupříkladu návrh a implementaci regulace výrobní 

linky, zařízení či obecného systému, pak je požadavek na časovou efektivnost – tedy i na 

ekonomickou náročnost, nezanedbatelný. K návrhu regulace a odsimulování jejího chování 

se často používají programy Matlab a Simulink. Návrh zde probíhá v podobě simulačního 

schématu modelu a je celkem přehledný. Výsledky schématu jsou dobře prezentovatelné. 

V případě implementace navržené regulace na reálný systém, tedy na systém nejčastěji 

řízený pomocí PLC automatu, je potřeba navrženou regulaci naprogramovat a odladit na 

PLC. Tento mezikrok nám umožňuje obejít automatické generování kódu. 

Řízení vícerozměrného systému modelu spojených nádrží za pomoci automaticky 

generovaného kódu, prostřednictvím nástroje B&R Automation Studio Target for Simu-

link, je poměrně nový a inovativní způsob návrhu a implementace regulace. Pracuje na 

základě principu převedení regulačního modelu vytvořeného v prostředí Matlab a jeho 

nadstavbě Simulink na automaticky generovaný kód. S tímto kódem můžeme dále stan-

dardně pracovat v prostředí Automation Studio a provést spuštění na reálném PLC.  Toto 

řešení přináší velkou výhodu tam, kde už máme vytvořené simulační modely, které stačí 

doplnit o bloky z knihovny B&R Automation Studio Toolbox. Stejné řešení je možné i při 

novém návrhu regulačního systému, protože se jedná o velmi přehledný a časově efektivní 

způsob návrhu.    

Zmiňovaný systém je aplikovaný na reálnou vícerozměrovou úlohu, konkrétně na 

úlohu regulace výšky hladin dvou spojených nádrží, která je umístěna v laboratoři řídící 

techniky TK4. Tato úloha vhodně reprezentuje technologická zařízení, se kterými se mů-

žeme setkat v praxi. Zařízení mají většinou více vstupních a výstupních veličin, mezi nimiž 

se projevují vzájemné interakce, které musíme při návrhu řízení zohlednit. Takovéto sys-

témy označujeme jako vícerozměrové systémy – MIMO systémy (Multiple input, Multiple 

output). 

V práci je uveden postup instalace a zprovoznění propojení Matlab/Simulink s pro-

gramem B&R Automation Studio za pomoci doplňku B&R Automation Target for Simu-

link, včetně řešení problémů, které mohou nastat při instalaci, popř. při používání. Další 

část práce je věnována oživení úlohy spojených nádrží a popisu provedení parametrické 

identifikace úlohy, včetně vyhodnocení přenosových matic úlohy a základních vlastností 
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důležitých pro návrh řízení. V práci se dále věnujeme problematice řízení MIMO systémů, 

konkrétně decentralizovanému řízení, technice dekompozice a návrhu jednotlivých metod 

řízení pro naši úlohu. Další navazující částí je kapitola věnující se problematice implemen-

tace navržených metod řízení na PLC za pomoci automaticky generovaného kódu. Pro 

použité metody regulace bylo naprogramováno uživatelské vizualizační rozhraní. V závěru 

práce je provedeno porovnání popisovaného systému regulace se stávajícím systémem re-

gulace pomocí Matlab Real Time Toolboxu. 
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2 Automatické generování kódu 

Automatické generování kódu nám přináší možnost implementace modelů vznik-

lých v programu Matlab v prostředí Simulink na reálné systémy. Základní princip této me-

tody spočívá v automatickém přeložení modelu vzniklého v prostředí Simulink do 

optimálního jazyka (C, C++) vhodného pro B&R target systémy a následná implementace 

do prostředí Automation Studio. Implementaci nám zajišťuje doplňek Automation Studio 

Target for Simulink (dále jen A.S. Target). Obrázek 1 nám dokumentuje princip převodu.  

 

Obrázek 1: Princip automaticky generovaného kódu [1] 

 

2.1 Softwarové požadavky 

Pro správnou funkčnost automatického generování kódu, je zapotřebí mít nainstalo-

vanou následující kombinaci programů: 

 Automaion Studio 3 (verze 3.0.71 a vyšší) 

 Automation Studio Target for Simulink (verze 3.0 a vyšší) 

 Mathworks Release 2008 a a vyšší: 

 Matlab (verze 7.6 a vyšší) 

 Simulink (verze 7.1 a vyšší) 

 Real-Time Workshop (verze 7.1 a vyšší) [1]. 

Tato kombinace programů tvoří základ pro automatické generování kódu. Dále, ale 

musíme vybavit Matlab vhodným kompilátorem pro překlad do jazyka C++ a zde můžeme 

narazit na řadu problémů. Z tohoto důvodu uvádíme v následující podkapitole základní 
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postup instalace doplňku A.S. Target a možné problémy, na které můžeme během instalace 

narazit včetně jejich řešení. 

2.2  Postup instalace a možné komplikace s kompatibilitou 

Před samotnou instalací doplňku A.S. Target musíme nejdříve nainstalovat kompa-

tibilní kompilátor s danou verzí programu Matlab, kterou používáme. Příslušné kompiláto-

ry pro různé verze Matlabu jsou uvedeny v následujícím odkazu: 

 http://www.mathworks.com/support/sysreq/previous_releases.html 

Práce byla realizována na PC s 64 bitovým operačním systémem Windows 7 a s 64 

bitovou verzí Matlabu R2012a. Pro tuto verzi je doporučován balík Microsoft Windows 

SDK 7.1, který obsahuje kompilátor Microsoft Visual C++ 2010 a síťové rozhraní Mi-

cosoft .NET Framework 4. Za předpokladu ideálního průběhu instalace by byl postup in-

stalace následující. Nejprve bychom provedli instalaci Microsoft .NET Framework 4 a 

Microsoft SDK 7.1 a dále bychom postupovali dle návodu, který je uveden v materiálech 

výrobce [1]. To znamená – spustili bychom program Matlab v režimu správce, provedli 

bychom lokaci kompilátoru zadáním příkazu mex –setup do Command Window, vybra-

li bychom si nainstalovaný kompilátor a spustili instalaci A.S. Targetu. 

 Jelikož jsme se s problémy týkajícími se kompatibility mezi kompilátorem a Mat-

labem setkali už u našeho diplomového projektu, ve kterém jsme se mimo jiné touto pro-

blematikou zabývali, nepřekvapil nás fakt, že jsme se při řešení diplomové práce setkali 

s dalšími možnými problémy. Zde je uvedeno několik možných problémů, které se mohou 

objevit během instalace a používaní doplňku A.S. Target: 

 Nelze úspěšně dokončit instalaci Microsoft SDK 7.1 

 Nelze spustit instalaci A.S. Targetu, i když lokace kompilátoru proběhla úspěšně 

 Při překladu a kompilaci se objeví chybové hlášení nesouvisející s funkčností pro-

jektu (modelu). 

Za většinu uvedených problémů může, jak jsme v průběhu hledání řešení zjistili, 

aktualizace Microsoft Visual Studia tzv. Microsoft 2010 Redistributable packages. 

V našem případě se projevila chyba při překladu modelu po delším nepoužívání doplň-

ku A.S. Target. Tato chyba byla způsobena právě výše zmíněnou aktualizací a řešení 

problému spočívalo v jednoduchém odinstalování aktualizace. Protože se problémy 

mohou objevit i během instalace a v materiálech od výrobce není na tento aspekt kla-

http://www.mathworks.com/support/sysreq/previous_releases.html
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den žádný důraz, uvádíme, zde námi odzkoušený postup instalace, který by měl před-

cházet vzniku uvedených problémů u 64 bitových verzí Matlabu  a operačního systému 

Windows 7: 

 Nejprve otevřeme seznam nainstalovaných programů v PC (počítač/odinstalovat 

nebo změnit program). V tomto seznamu vyhledáme všechny verze Microsoft Vi-

sual Studia a provedeme odinstalování příslušných aktualizací Microsoft Visual 

Studio 2010 Redistributable. 

 Dále v seznamu vyhledáme Microsoft .NET Framework a odinstalujeme všechny 

vyšší verze než Microsoft .NET Framework 4. 

 V případě, že v seznamu nainstalovaných programů není uveden Microsoft .NET 

Framework 4. stáhneme si jej ze stránek Microsoftu a nainstalujeme jej. 

 Následně stáhneme balíček Microsoft Windows SDK 7.1. Před spuštění instalace 

provedeme od označení komponent Visual C++ Compilers a Microsoft Visual C++ 

2010.  

 Stáhneme si Microsoft Visual C++ 2010 Express (popř. Microsoft Visual C++ 2010 

SP1). Provedeme instalaci Microsoft Visual Studia. 

 Nyní můžeme přistoupit k samotné instalaci doplňku A.S. Target. 

Zkráceně zde uvedeme postup instalace A.S. Targetu.  

 Spustíme Matlab – u operačních systémů Windows Vista a vyšší musíme Matlab 

spouštět vždy v režimu správce (pravé tlačítko myši a spustit jako správce) 

 Provedeme lokaci kompilátoru pomocí příkazu mex –setup a následné vybrání a 

potvrzení kompilátoru 

 

Obrázek 2: Lokace kompilátoru v programu Matlab 
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 Poté rozbalíme složku s instalačním souborem Target a v Matlabu spustíme instala-

ci spuštěním souboru install.p pomocí volby run a vybereme umístění kam chceme 

doplněk nainstalovat. Doplněk musíme instalovat mimo kořenový adresář B&R 

Automation Studia a mimo programové složky Windows C:\Program Files (Pro-

gram Files(x86)). 

 Nakonec restartujeme Matlab, opět ho spustíme jako správce a úspěšnost instalace 

doplňku můžeme ověřit spuštěním simulinku, ve kterém by měla přibýt knihovna 

B&R Automation Studio Toolbox (viz obr.) 

 

Obrázek 3: Knihovna B&R Automation Studio Toolbox 
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2.3 Ruční nastavení cest pro knihovny B&R 

Pro úplnost zde uvádíme řešení ojedinělého problému, který se spíše týká programu 

Matlab, ale úzce souvisí s používáním doplňku A.S. Target. V průběhu řešení diplomového 

projektu a diplomové práce u nás přetrvával problém projevující se tím, že při každém 

spuštění programu Matlab zapomněl program cestu ke knihovnám B&R Automation Studio 

Toolbox. Řešení spočívalo v tom, že jsme při každém spuštění museli nastavit cestu ke 

knihovnám ,,ručněʻʻ a to tak, že jsme v desktopu Courent folder nastavili složku 

s nainstalovaným Targetem a u složek bur a burlbks jsme provedli volbu Add To path/ 

Select Folders and SubFolders. Postup nastavení cest nám dokumentuje obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Nastavení cest ke knihovnám B&R 
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3 Bloky B&R a konfigurace nastavení pro automatické 

generování kódu 

Jak už jsme se zmínili v předešlé kapitole, po úspěšné instalaci doplňku A.S. Target 

nám do knihoven Simulinku přibude knihovna B&R Automation Studio Toolbox. Tato kni-

hovna (verze 4.4.1) obsahuje celkem jedenáct specifických rozhraní a konfiguračních blo-

ků. Popisem všech bloků se v této práci zabývat nebudeme. Podrobný popis jednotlivých 

bloků je uveden v materiálech výrobce [1]. Uvedeme zde jen bloky použité v této práci a 

popis jejich vlastností/nastavení související s potřebami pro tuto práci. 

3.1 Bloky použité v práci 

3.1.1 B&R Configuration Block 

Jedná se o základní a zároveň nejdůležitější blok, zajištuje nám konfiguraci simula-

ce respektive automatického generování kódu. Můžeme pomocí něj přepínat mezi pěti mó-

dy operací včetně nastavení jazyka automaticky generovaného kódu. Pro potřeby této práce 

provedeme jeho nastavení na mód C-Code Genereattion (Embedded Real Time Target 

based), tento mód generuje zdrojový kód v jazyce C dle potřeb simulačního modelu. Ostat-

ní módy slouží pro generování v reálném čase, generování v jazyce C++ či Simulaci  a 

jejich popis můžeme nalézt v [1]. 

 

Obrázek 5: Nastavení bloku B&R Configuration 

 

3.1.2 B&R Input/Output 

Tyto vstupní a výstupní bloky slouží k nahrazení vstupů a výstupů v simulačním 

modelu vytvořeném v Simulinku. Pro jednotlivé vstupy/výstupy jsou vytvořeny proměnné, 

díky nímž můžeme poté nastavovat hodnoty při simulaci v Automation Studiu. Z hlediska 

nastavení máme u těchto bloků možnost změny následujících vlastností. Nastavení jména a 
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popisu proměnné se provádí v položkách Variable Name, Variable Description. Dále mů-

žeme nastavit typ proměnné (lokální/globální) a datový typ proměnné (datové typy jsou 

uvedeny v příloze A) v položkách Variable Scope a Variable Data Type. V neposlední 

řadě zde můžeme nastavit počáteční hodnotu proměnné – Initial Value, zda se bude jednat 

o skalární či vektorovou veličinu – Array Dimension a nastavení uložení proměnné do pa-

měti Memory. 

 

Obrázek 6: Možnosti nastavení bloků B&R Input/Output 

 

3.1.3 B&R Extended Input/Output 

Tyto bloky mají obdobnou funkci jako předešlé vstupní a výstupní bloky. Též slou-

ží k nahrazení vstupů a výstupů, ale jejich použití je vhodné zejména v případě, pokud 

chceme využít automatické generování kódu ke spuštění na reálném PLC. Je zde totiž au-

tomaticky řešeno přetypování vstupních a výstupních proměnných na hodnoty pro reálné 

vstupy a výstupy na PLC. Přetypování lze konfigurovat zadáním rozsahu v položkách Au-

tomation Studio Minimum Value a Automation Studio Maximum Value. Obě tyto položky 

korespondují s položkami Simulink Minimum Value a Simulink Maximum Value, které jsou 

použity pro výpočty (kalkulaci).  
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Obrázek 7: Možnosti nastavení bloků B&R Extended Input/Output 

 

3.1.4 B&R Parameter 

Posledním zde popisovaným blokem je blok Parametr. Slouží k vytvoření vnitřních 

parametrů jednotlivých bloků. Tyto vnitřní parametry jsou vytvořeny jako proměnné a mů-

žeme jimi posléze nastavovat bloky během chodu v programu Automation Studio. Kon-

krétní příklad pro lepší pochopení můžeme demonstrovat na bloku PID Controller.  

 

Obrázek 8: Přiřazení parametrů bloku PID Controller 

 

Jeho jednotlivé složky můžeme nahradit parametry tak, že do schématu vložíme 

čtyři bloky B&R Parameter a jejich jednotlivé položky Variable Name pojmenujeme na-

příklad P, I, D a N. U bloku PID Controller jen jednoduše přepíšeme jednotlivé složky a 
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tím proběhne přiřazení jednotlivým proměnným, které poté budou odpovídat jednotlivým 

složkám PID Controlleru. Možnosti nastavení vlastnosti tohoto bloku jsou obdobné jako u 

předešlých bloků 

.  

Obrázek 9: Možnosti nastavení bloku B&R Parameter 

 

3.2 Konfigurační nastavení pro automatické generování kódu 

Před samotným spuštěním exportu automaticky generovaného kódu do programu 

Automation Studio musíme učinit několik konfiguračních nastavení. Konfigurační nasta-

vení musíme provézt jak v programu Automation Studio, tak v prostředí Símulink. 

3.2.1 Konfigurace v programu Automation Studio 

V Automation Studiu si nejdříve vytvoříme nový projekt pro práci s automaticky 

generovaným kódem. Při vytváření nového projektu postupujeme standardně. Po provede-

ní tohoto kroku musíme do nově vytvořeného projektu přidat knihovny brsystem a syslib, 

které nám zaručí správnou funkčnost automaticky generovaného kódu. Přidání knihoven 

provedeme výběrem položky Libraries v záložce Logical View a následnou volbou Lib-

raries/Add Objects/Libraries/ExistingLibraries. Poté už jen stačí vybrat knihovny ze se-

znamu knihoven. Obrázek 10 dokumentuje stav projektu po úspěšném přidání knihoven. 
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Obrázek 10: Přidání knihoven syslib a brsystem 

  

3.2.2 Konfigurace v prostředí Simulink 

Konfigurace v prostředí Simulink spočívá především v nastavení cest a parametrů 

pro úspěšný export automaticky generovaného kódu do programu Automation Studio. Pro 

možnost tohoto nastavení musíme do stávajícího či nového modelu v Simulinku vložit blok 

B&R Configuration. Po té je potřeba model uložit a můžeme přejít ke konfiguraci. Nasta-

vení provedeme pomocí okna Configurations Parameters, které nalezneme v roletovém 

menu Simulation, či přes klávesovou zkratku Ctrl+E . Důležité položky z hlediska nasta-

vení jsou Solver a B&R Basic Settings. V položce Solver musíme nastavit Fixed –step size 

tedy vzorkovací periodu, tato perioda se musí shodovat s taskovou třídou v Automation 

Studiu. Obrázek 11 dokumentuje nastavení vzorkovací periody. 

 

 

Obrázek 11: Nastavení vzorkovací periody 

 

Dále provedeme nastavení v položce B&R Basic Settings. Zde je především potřeba 

nastavit cestu k projektu vytvořenému v Automation Studiu, nastavení učiníme v položce 
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Automation Studio project path. Nastavení jména, pod kterým se nám bude úloha v Auto-

mation Studiu zobrazovat můžeme provést v položce Automation Studio task or library 

name. Výrobce doporučuje jednoslovný název bez diakritiky [1]. Dále je v případě spuště-

ní na reálném PLC potřeba zadat název PLC, který musí odpovídat názvu PLC v Automa-

tion Studiu (v oknu Physical View). Označením možnosti Add task or library to hardware 

configuration rovnou přiřadíme náš vygenerovaný projekt do taskové třídy PLC. Nyní 

máme připraveny všechny kroky pro spuštění automaticky generovaného kódu. Jen pro 

doplnění zde upozorňuji, že je nutné mít vždy spuštěn Matlab v režimu správce abychom 

předešli možným chybám, které by se mohly objevit během exportu. 

 

 

Obrázek 12: Možnosti nastavení v položce B&R Basic Settings 
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4 Model dvou spojených nádrží 

4.1 Popis  laboratorní úlohy – modelu 

Laboratorní úloha je umístěna v laboratoři TK4 a slouží k úlohám zabývajícími se 

řízením výšky hladiny. Původně úloha sestávala ze třech samostatných otevřených válco-

vých nádrží, kde nádrže NI a NII měly samostatné zdroje přítoku vody a třetí nádrž slouži-

la jako zdroj poruchy. V současné době se soustava skládá jen ze dvou nádrží, jak můžeme 

vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Model dvou spojených nádrží 

 

Systém můžeme provozovat jako jednorozměrovou úlohu – dva nezávislé jedno-

rozměrové systémy, anebo jako vícerozměrový systém. Jak již bylo zmíněno každá 

z nádrží má vlastní nezávislý zdroj přítoku realizovaný pomocí čerpadla (Č1 a Č2) a zá-

sobní nádrže. Obě čerpadla Č1 a Č2 jsou navzájem nezávislá a je možné ovládat jejich 

výkony. Nádrže jsou spojeny propojovacím potrubím se zabudovaným kulovým kohoutem 

VTZ, kterým se dá nastavit hydraulický odpor potrubí. Obě nádrže jsou také vybaveny ku-

lovými kohouty V1 a V2 kterými můžeme nastavit rychlost odtoku kapaliny z jednotlivých 

nádrží. 
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Sledovanými měřenými výstupy jsou výšky hladin v obou nádržích h1 a h2. Výšky 

hladin jsou měřeny tlakovými čidly. V nádrži NI je výška hladiny měřena pomocí tlakové-

ho čidla, (SHtL) které využívá jen část svého rozsahu. Toto čidlo má  pracovní rozsah 0 až 

0,2 bar, což odpovídá rozsahu 0-10V. V našem případě je dán pracovní rozsah minimální a 

maximální výškou hladiny (0 – 400 mm), což odpovídá hodnotám 1,5 až 3,4 V. V nádrži 

NII je použito tlakové čidlo (SHkP). V tomto případě je pracovní rozsah čidla dobře zvolen 

pro požadavky úlohy. Minimální a maximální výška odpovídá hodnotám 2,9 – 10 V. 

Vstupní signály jsou v rozsahu 0-10 V. Na obrázku 14 je znázorněno blokové schéma za-

pojení úlohy. Celé blokové schéma včetně tabulek s popisem jednotlivých komponent a 

signálů je uvedeno v příloze B. 

 

 

Obrázek 14: Blokové schéma zapojení úlohy 
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4.2 Identifikace modelu 

Abychom mohli s naším modelem dvou nádrží nějakým způsobem pracovat – simu-

lace, návrh regulace atd. musíme znát jeho matematický popis – matematický model. Ma-

tematický model můžeme získat na základě matematicko-fyzikální analýzy nebo na 

základě experimentální identifikace. V obou případech dojde k jistému zjednodušení a abs-

trakci. 

4.2.1 Identifikační měření  

V této práci byla provedena experimentální identifikace v podobě parametrické 

identifikace. To znamená, že cílem bylo nalezení obrazových přenosů jednotlivých prvků. 

V případě konfigurace ventilů na MIMO systém byla výsledkem přenosová matice 2x2 

(máme 2 vstupy a 2 výstupy).  Jelikož se jedná o nelineární systém tak postupuje se při 

identifikaci obecně tak, že se nejdříve provede měření statických charakteristik a z výsled-

ku tohoto měření se určí pracovní oblast, kde se systém chová lineárně a až po té se prove-

de identifikační měření [2,3]. Cílem této práce byla především ukázka implementace 

různých regulačních metod pomocí doplňku A.S. Target na reálný B&R PLC automat, 

proto jsem z časových důvodů měření statických charakteristik neprováděl. Toto měření je 

totiž u MIMO systému časově velmi náročné a proto jsem raději určil pracovní oblast a 

pracovní bod na základě dostupných měření, které na tomto modelu byly provedeny 

v rámci výuky a na základě vlastních experimentálních měření. Pracovní body jsem zvolil 

pro oba systémy stejné a to 7,5 V. 

Identifikační měření pro MIMO systém jsem provedl tak, že jsem obě akční veliči-

ny nastavil do pracovního bodu a nechal je ustálit. Následně jsem na jedné akční veličině 

provedl kladný skokový přírůstek, po ustálení záporný skokový přírůstek a nakonec skok 

pro navrácení do původního – pracovního bodu. Po celou dobu zůstala druhá akční veličina 

na konstantní hodnotě odpovídající pracovnímu bodu. Tímto způsobem můžeme z jednoho 

měření získat dva přenosy – přímé a křížové větve. Měření jsem obdobně provedl pro dru-

hou nádrž s tím rozdílem, že skokové změny byly na druhé akční veličině a konstantní 

hodnota zůstala na první akční veličině [2,3]. 

4.2.2 Identifikace naměřených dat 

Samotná identifikace byla provedena pomocí optimalizačního programu v Matlabu 

(m-file) využívajícího principu minimalizace plochy vzdálenosti každého bodu měřených 

dat a odezvy lineárního přenosu. Program je založen na funkci fminsearch – numericky 
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hledá lokální minimum funkce, kde minimum hledané funkce je hodnota kvadratického 

kritéria ve tvaru:  

𝐽 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑀,𝑖)2 → 𝑚𝑖𝑛𝑖         (1) 

  

  Do programu se ručně zadal odhadovaný řád systému a poté proběhla vizuální ve-

rifikace dat. Výsledkem identifikace je přenosová matice 𝐺(𝑠). 

 

𝐺(𝑠) = [

0.3723

18,23𝑠+1

0.3196

20,97𝑠+1
0,989

20,39𝑠+1

1,107

15,96𝑠+1

]        (2) 

Z této matice můžeme vidět, že přenosy přímých i křížových vazeb jsou prvního řádu. Dále 

můžeme z této matice určit některé důležité vlastnosti systému, které si ukážeme v další 

kapitole Obrázek 15 ukazuje základní ideovou strukturu, podle které probíhala identifika-

ce. 

 

Obrázek 15: Ideová struktura identifikace 
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Obrázek 16 dokumentuje výsled optimalizačního procesu identifikace. 

 

 

Obrázek 16: Výsledky identifikace 
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4.3 Základní vlastnosti modelu. 

Identifikací systému jsme získali přenosovou matici. V této kapitole si ukážeme zá-

kladní vlastnosti, které mají vypovídající charakter o stabilitě systému, řiditelnosti atd.  

4.3.1 Nuly systému 

U více rozměrových systémů je poloha nul, též jako u jedno rozměrových systémů, 

spjata s možnostmi řízení. Nuly se u MIMO systémů dají určit z čitatele přenosu determi-

nantu přenosové matice. Pro jejich existenci totiž platí následující tvrzení [4]: MIMO sys-

tém má nuly existuje-li takové s které způsobí, že matice vstup/výstup zmenší svojí 

hodnost. To znamená, že pro taková s platí: 

det[𝐺(𝑠)] = 0          (3) 

 

Pokud mají nuly zápornou část v pravé polorovině Gaussovy poloroviny, potom se 

jedná o nestabilní nuly systému a můžeme z nich vyvodit např. následující důsledky [4]. 

Nestabilní nuly způsobí nestabilitu inverzní přenosové matice a tudíž problémy u metod 

řízení založených na inverzní matici (viz kapitola 5), při výskytu nestabilních nul je sou-

stava těžko regulovatelná.  

 Nuly pro naší přenosovou matici vypočteme pomocí následujícího vztahu 

det[𝐺(𝑠)] =
0.00067727(𝑠+0.05222)(𝑠+0.02183)

(𝑠+0.06226)(𝑠+0.05485)(𝑠+0.04904)(𝑠+0.04769)
= 0    (4) 

  

Náš systém tedy obsahuje dvě reálné nuly: 

𝑁1 = −0.05222 𝑎 𝑁2 = −0.02183. 

4.3.2 Statické zesílení a přechodové charakteristiky 

Statické zesílení patří mezi nejjednodušší interpretaci zesílení, můžeme ho určit 

přímo z přenosové matice a získáme tím matici statických zesílení 𝐺[0]. 

𝐺[0] =  
0.3723 0.3196
0.9890 1.1070

        (5) 

 Prvky této matice odpovídají zesílením jednotlivých přenosů MIMO systému. Sa-

motné statické zesílení má u MIMO systémů malou vypovídající hodnotu, protože nezo-
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hledňuje závislost zesílení MIMO systémů na vzájemných interakcích a na směrech vstu-

pů.  Tento fakt nám zohledňuje koeficient podmíněnosti [4]. 

4.3.3 Koeficient podmíněností 

Koeficient podmíněnosti nám vyjadřuje míru citlivosti změn zesílení vzhledem ke 

směru vektoru vstupu. Jeho velikost nám ukazuje, jak „dobře“ bude systém regulovatelný. 

Pokud je jeho hodnota příliš veliká (větší než deset) je předpoklad, že systém bude špatně 

regulovatelný – zesílení soustavy je příliš závislé na směru akční veličiny. Koeficient 

podmíněnosti vypočítáme pomocí vztahu:  

𝛾(𝐺) =
𝜎(𝐺)

𝜎(𝐺)
          (6) 

Kde  𝜎(𝐺),  𝜎(𝐺) jsou minimální a maximální singulární čísla matice statického zesílení 

[4]. Výpočet jsme provedli pomocí programu Matlab zadáním příkazu: 

cond(dcgain(G)). 

𝛾(𝐺) =  25.4086         (7) 
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5 Decentralizované řízení MIMO systémů a návrh regu-

lace pro model dvou nádrží 

Řízení MIMO systému můžeme rozdělit na centralizované a decentralizované říze-

ní. U centralizovaného řízení zajišťuje řízení jediný regulátor. U decentralizovaného řízení 

je řízení realizováno smyčkovými SISO (Single input, Single output) regulátory. Pro účely 

naší diplomové práce jsme zvolili decentralizované řízení, kde budeme moci vyzkoušet 

různé struktury, dekompozici atd. 

Decentralizované řízení vychází z klasické PID regulace s tím, že u MIMO systémů 

nemáme jeden regulátor, ale matici regulátoru. Hlavní myšlenka zjednodušení MIMO re-

gulace spočívá ve volbě matice regulátoru R(s) v diagonálním tvaru. Tím se redukuje počet 

regulátorů z „p
2
“ na p, kde p je počet akčních a regulovaných veličin. Celá úloha se nám 

pak rozdělí na „p“ vícenásobných nezávislých regulačních smyček s PID regulátory. Jak 

víme z předešlé kapitoly naše přenosová matice má rozměr 2x2 – to znamená, že budeme 

mít 2 nezávislé SISO smyčky se dvěma regulátory [4]. 

 Křížové vazby se podle dominantnosti v celkovém systému buď neošetřují, anebo 

eliminují pomocí dekompozice viz dále. 

5.1 Volba zapojení nezávislých SISO smyček 

Základní otázkou u decentralizovaného řízení je přiřazení měřených veličin yi 

k akčním veličinám uj, tak aby byly splněny požadavky na kvalitu regulace. K odhadu in-

terakce mezi jednotlivými SISO regulačními smyčkami jsme použili metodu založenou na 

poli poměrných zesílení – RGA. Koncepce této metody spočívá v tom, že vytvoříme matici 

prvků 𝜆𝑖𝑗, které predikují míru vhodnosti k párování výstupu a vstupů. Blíží-li se poměr 𝜆𝑖𝑗 

k jedničce pak j-té akční veličině uj je možno přiřadit i-tou regulační veličinu. Poměr 𝜆 

může nabývat různých hodnot. Principiálně odpovídají jednotlivé prvky následujícímu 

vztahu: 

𝜆𝑖𝑗 =
𝑧𝑒𝑠í𝑙𝑒𝑛í 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑚 𝑗 𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑚 𝑖 (𝑜𝑡𝑒𝑣ř𝑒𝑛é 𝑠𝑚𝑦č𝑘𝑦)

𝑧𝑒𝑠í𝑙𝑒𝑛í 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑚 𝑗 𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒𝑚 𝑖 (𝑦𝑘 𝑠𝑚𝑦č𝑘𝑎 𝑢𝑧𝑎𝑣ř𝑒𝑛á)
    (8) 

Matici poměrných zesílení vyhodnotíme pomocí programu Matlab s využitím mati-

ce statického zesílení 𝐺(0). 
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𝐺(0) = [
0.3723 0,3196
0,9890 1.1070

]        (9) 

K vyhodnocení použijeme následující vzorec: 

𝜆𝑖𝑗 =  𝐺𝑖𝑗(0) ∙ �̃�𝑖𝑗(0) = 𝑘𝑖𝑗 ∙ 𝑘𝑖�̂�               (10) 

𝜆𝑖𝑗 = [
4,2980 −3,2908

−3,2908 4,2980
]                (11) 

Na základě tvaru ve kterém nám vyšla matice 𝜆𝑖𝑗 jsme zvolili párování y1/u1 a y2/u2. 

5.2 Dvě SISO smyčky s PI regulátory 

Po provedení přiřazení jednotlivých měřených veličin akčním veličinám můžeme 

přistoupit k návrhu regulátorů. Jak už jsme se zmínili, budeme mít dva regulátory, které 

budeme dle volby párování navrhovat pro přenosy přímých větví G11 a G22. Jelikož jsou 

přenosy prvního řádu, postačí nám PI regulátory. Pro návrh PI regulátoru jsem použil me-

todu umístění pólů charakteristického polynomu [5]. Konkrétní tvary jednotlivých PI regu-

látorů jsou následující: 

𝑅(𝑠) = 𝐾𝑅 [
1

𝑇𝐼𝑠
] = 𝑟0 +

𝑟1

𝑠
                (12) 

𝑅11 =
5,149 𝑠+0,8967

𝑠
                 (13) 

𝑅22 =
1.403 𝑠+0.264

𝑠
                 (14) 

Princip návrhu PI regulátoru dokumentuje obrázek 17, na kterém jsou označeny 

přímé větve, pro které byl navrhnut PI regulátor. 
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Obrázek 17: Princip návrhu PI regulátorů 

¨ 

5.3 Dekompozice 

Dekompozice, dříve též označována jako autonomní regulace, je metoda návrhu fil-

tru, respektive regulátorů, která si klade za cíl potlačení, či úplnou eliminaci křížových 

vazeb. Dekompozice by nám měla zajistit, aby jeden regulátor řídil vždy jen jednu regulo-

vanou veličinu a tedy aby z hlediska regulace změny na žádanou hodnotu byl systém nezá-

vislý. Eliminace křížových vazeb se dá teoreticky docílit dvěma zpětnovazebními 

schématy: 

a) Maticí regulátoru 𝑅 ve zpětné vazbě a jejím vhodným nastavením. 

b) Zavedením matice filtru 𝑋 v přímé větvi, matice regulátoru 𝑅 pak zůstává diago-

nální 

Obě metody jsou založeny na diagonalizaci součinu přenosů: 

𝐺(𝑠) ∙ 𝑅(𝑠)                  (15) 

v případě dekompozice pomocí matice regulátoru, kde 𝐺(𝑠)je přenosová matice a 

𝑅(𝑠) je matice regulátoru, či diagonalizací součinu  

𝐺(𝑠) ∙ 𝑋(𝑠)                  (16) 

Pro případ dekompozice pomocí matice filtru, kde 𝑋(𝑠) je matice filtrů [4, 6, 7, 8]. 
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5.3.1 Matice regulátoru R(s) 

Pokud budeme uvažovat náš systém, tedy MIMO systém se dvěma vstupy a dvěma 

výstupy bude mít matice regulátoru rozměr 2x2. Jednotlivé matice 𝐺𝑈 𝑎 𝑅𝑆 můžeme ted 

rozepsat na: 

𝐺(𝑠) =  [
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
]  𝑎 𝑅(𝑠) =  [

𝑅11 𝑅12

𝑅21 𝑅22
]              (17) 

Jelikož máme požadavek, aby byl součin matic diagonální a zároveň chceme, aby-

chom mohli použít regulátory 𝑅11 𝑎 𝑅22 vypočítané v předešlé kapitole můžeme náš pro-

blém formulovat následovně: 

�̃�(𝑠) = 𝐺(𝑠) ∙ 𝑅(𝑠) = [
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
] ∙ [

𝑅11 𝑅12

𝑅21 𝑅22
] =  [

𝐺11̃ 0

0 𝐺22̃

]           (18) 

Kde �̃� je výsledný přenos po dekompozici. Pokud provedeme maticové roznásobení 

a vyjádříme si hledané složky 𝑅12 𝑎 𝑅21 vyjde nám: 

[
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
]  ∙ [

𝑅11 𝑅12

𝑅21 𝑅22
]  = [

𝐺11 ∙ 𝑅11 + 𝐺12 ∙ 𝑅21 𝐺11 ∙ 𝑅12 + 𝐺12 ∙ 𝑅22

𝐺21 ∙ 𝑅11 + 𝐺22 ∙ 𝑅21 𝐺21 ∙ 𝑅12 + 𝐺22 ∙ 𝑅22
] = [

𝐺11̃ 0

0 𝐺22̃

]

                    (19) 

𝐺11 ∙ 𝑅12 + 𝐺12 ∙ 𝑅22 = 0 → 𝑅12 = −
𝐺12

𝐺11
∙ 𝑅22             (20) 

𝐺21 ∙ 𝑅11 + 𝐺22 ∙ 𝑅21 = 0 → 𝑅21 = −
𝐺21

𝐺22
∙ 𝑅11                      (21) 

  Po dosazení jednotlivých přenosů do uvedených vztahů nám vyjde matice 

regulátoru: 

𝑅(𝑠) = [

5,149𝑠+0,8967

𝑠
−

1,047 𝑠2+0,2545𝑠+0,01081

𝑠2+0.05438𝑠

−
3,6 𝑠2+0,8527𝑠+0,03929 

𝑠2+0.04904𝑠

1.403𝑠+0.264

𝑠

]           (22) 

Obrázek 18 dokumentuje principiální schéma dekompozice pomocí matice 

regulátorů. 
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Obrázek 18: Principiální schéma dekompozice pomocí matice regulátoru 

 

5.3.2 Matice filtrů X(s) 

Dekompozice pomocí matice filtrů je založena na podobném principu jako dekom-

pozice pomocí matice regulátoru. Matice regulátoru zde má pouze diagonální tvar a elimi-

naci křížových vazeb řešíme návrhem matice filtrů X(s), která v našem případě bude mít 

rozměr 2x2. Způsobů nalezení matice filtrů X(s) je hned několik, pro svou práci jsem zvo-

lil následující: 

 Ideální dekompozice 

 Zjednodušená dekompozice 

 Inverzní dekompozice 

Všechny tyto metody pracují na stejném principu, který dokumentuje obrázek. Do 

filtru vstupuje umělý fiktivní signál U
*
 (synthetic input), který je upraven vhodně navrže-

ným filtrem X(s) a poté generuje signály U, které eliminují účinky křížových vazeb [4, 6, 

7, 8] 

. 

 

Obrázek 19: Princip eliminace křížových vazeb 
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Kompletní principiální schéma, pro naši soustavu s dvěma vstupy a výstupy doku-

mentuje obrázek 20. 

 

Obrázek 20: Principiální schéma ideální dekompozice 

 

5.3.3 Ideální dekompozice 

Obdobně jako u dekompozice pomocí matice regulátorů požadujeme pro eliminaci 

křížových vazeb, aby po dekompozici platil následující vztah 

�̃�(𝑠) = 𝐺(𝑠) ∙ 𝑋(𝑠) = [
𝐺11̃ 0

0 𝐺22̃

]               (23) 

Pokud si vyjádříme námi hledanou matici filtru X(s): 

𝑋(𝑠) = 𝐺(𝑠)−1 ∙  [
𝐺11̃ 0

0 𝐺22̃

]               (24) 

s tím, že  𝐺11̃ 𝑎 𝐺22̃ „vhodně“ volíme.  

Jak vidíme, vede tato metoda hned k několika problémům a to, že zde pracujeme 

s inverzní maticí, což může být problém pokud máme nestabilní nuly v přenosové matici a 

dále otázka volby přenosů 𝐺11̃ 𝑎 𝐺22̃. Pokud se v přenosové matici vyskytuje nestabilní 

nula, dá se tento problém řešit například faktorizací. To se nás  ale netýká a proto zů-

staneme „jen“ u volby 𝐺11̃ 𝑎 𝐺22̃. Obecně se dají rozlišit dva způsoby volby těchto přeno-

sů: 
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 Libovolná volba 𝐺11̃ 𝑎 𝐺22̃ s tím, že nejjednodušší je volba:  

�̃�(𝑠) = [det 𝐺(𝑠)] ∙ 𝐼                 (25) 

Tato volba může vézt k jednoduššímu tvaru filtrů, ale může zbytečně zvýšit řád 

přenosů pro návrh SISO regulátorů. 

 Pevný požadavek tak, aby 

𝐺11̃(𝑠) = 𝐺11(𝑠) 𝑎 𝐺22̃(𝑠) = 𝐺22(𝑠)               (26) 

V tomto případě zůstávají přenosy pro návrh SISO regulátoru nezměněné a tudíž 

můžeme použít regulátory R11 a R22. Z tohoto důvodu zůstaneme při návrhu u této volby 

Matice filtrů nám vyšla následovně: 

𝑋(𝑠) = [

2,092 𝑠2+0,2023𝑠+0,004892 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114
−

1,561 𝑠2+0,1622𝑠+0,004199

𝑠2+0.07405𝑠+0,00114

−
1,463 𝑠2+0,1614𝑠+0,00437 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114

2,092 𝑠2+0,2023𝑠+0,004892 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114

]           (27) 

 

5.3.4 Zjednodušená dekompozice 

U této metody spočívá zjednodušení v tom, že máme předem danou strukturu filtru, 

kde dva přenosy volíme jako  „jedničkové“ a zbylé dopočítáme dle požadavku na eliminaci 

křížových vazeb. Obecně je volba „jedničkových“ přenosů libovolná, ale pro naší kombi-

naci zapojení vstupů a výstupů se nejčastěji provádí pro diagonální přenosy. Tím, že zvo-

líme dva přenosy „jedničkové“, nám odpadá inverze celé přenosové matice, zbylé přenosy 

můžeme jednoduše dopočítat na základě následujících vztahů: 

�̃�(𝑠) = 𝐺(𝑠) ∙ 𝑋(𝑠) = [
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
] ∙ [

1 𝑋12

𝑋21 1
] = [

𝐺11̃ 0

0 𝐺22̃

]           (27) 

𝐺11 ∙ 𝑋12 + 𝐺12 = 0 → 𝑋12 = −
𝐺12

𝐺11
= −

0,7463𝑠+0,04094

𝑠+0,04769
            (28) 

𝐺21 + 𝐺22 ∙ 𝑋21 = 0 → 𝑋21 = −
𝐺21

𝐺22
= −

0,6993𝑠+0,04382

𝑠+0,04904
            (29) 

Celkové principiální schéma se poté zjednoduší, jak můžeme vidět na obrázku 21. 
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Obrázek 21: Principiální schéma zjednodušené dekompozice 

 

5.3.5 Inverzní dekompozice 

Vychází ze zjednodušené dekompozice, ale je zde na místo klasické P-kanonické 

struktury zapojení filtrů použita V-kanonická struktura zapojení. Zapojení jsou ekvivalent-

ní, ale toto zapojení je zejména výhodné pro technickou praxi v případech, kdy vstupní 

signál jedné časti systému je pro druhou možné chápat jako poruchový. Přenosy 𝑋12 a 

𝑋21 nám zůstávají stejné jako u zjednodušené dekompozice, ale principem zapojení vý-

sledky odpovídají ideální dekompozici. 

 

Obrázek 22: Principiální schéma inverzní dekompozice 
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6 Implementace navržených regulátorů 

V této kapitole se budeme věnovat převodu navržených regulátorů, od simulova-

ných v prostředí Simulink, do programu Automation Studio a následnému zprovoznění na 

reálném PLC. Celý postup implementace spočívá ve vytvoření simulačního schématu 

v prostředí Simulink. Dále v úpravě o bloky z knihovny B&R Automation Studio Toolbox, 

nastavení cest pro automatické generování kódu, simulaci v programu Automation Studio 

na simulátoru ArSim a zprovoznění na reálném PLC [9]. Testování na reálné úloze bylo 

nejdříve provedeno pomocí PC s Matlab Real-Time Toolboxem a po té pomocí PLC. Au-

tomatické generování kódu nepodporuje práci se spojitými přenosy proto je zde ještě 

v mezikroku řešena diskretizace. V první podkapitole si ukážeme na regulaci v podobě 

dvou SISO smyček s PI regulátory, všechny kroky potřebné pro úspěšnou implementaci na 

PLC. V dalších podkapitolách se budeme věnovat už jen jednotlivým úpravám pro zvolené 

regulátory. 

6.1 Dvě SISO smyčky – postup implementace na reálné PLC 

Prvním krokem implementace je vytvoření simulačního schématu v prostředí Simu-

link. Návrh regulátoru už jsme řešili v předešlé kapitole, takže můžeme přistoupit 

k vytvoření schématu. Pro simulaci budeme používat model systému, který jsme identifi-

kovali. Nesmíme zapomenout na fakt, že se jedná o nelineární systém aproximovaný line-

árním LTI modelem, takže se musíme pohybovat v pracovní oblasti. Při testování na reálné 

soustavě doplníme schéma o saturaci akčních zásahů.  Simulační schéma dvou SISO smy-

ček dokumentuje obrízek 23. 

 

Obrázek 23: Simulační schéma dvou SISO smyček 
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Dalším krokem je doplnění simulačního schématu o bloky z knihovny B&R Auto-

mation Studio Toolbox. Nejdříve musíme umístit do schématu blok B&R Config, kde zvo-

líme mód automaticky generovaného kódu v jazyce C. Po vložení bloku do schématu a 

jeho nastavení se nám automaticky změní čas simulace na hodnotu inf. Následně můžeme 

přistoupit k doplnění schématu o bloky vstupů, výstupů a parametrů. Konkrétně jsem zde 

zvolil parametry pro nastavení složek regulátorů, tedy nastavení proporcionálních a inte-

gračních složek a parametry pro nastavení saturace akčních zásahů. Při zprovozňování na 

reálném PLC je vhodné použít bloky Extended Input/Output, kde je řešeno přetypování 

vstupních a výstupních proměnných. 

Dále musíme vyřešit problém se spojitými přenosy. Jak už jsme se zmínili, automa-

tické generování kódu nepodporuje práci se spojitými přenosy, je tedy potřeba systém dis-

kretizovat. Pro diskretizaci se nám nejvíce osvědčil nástroj programu Matlab tzv. Model 

Discretizer, vychází z funkce c2d, ale převod je přehlednější a jednoduší pro použití pro 

automatické generování kódu. Máme zde možnost zvolit způsob převodu, vzorkovací peri-

odu a vizuální nahrazení spojitého bloku. Pro diskretizaci jsem zvolil vzorkovací periodu 

100 ms, vzorkovací perioda musí odpovídat tascové třídě ve které model poběží na PLC. 

Postup diskretizace pomocí nástroje Model Diskretizer můžeme vidět na obráku 24. 

 

Obrázek 24: Postup diskretizace pomocí nástroje Model Discretizer 
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Kompletní diskretizované regulační schéma doplněné o bloky B&R připravené pro imple-

mentaci na PLC můžeme vidět na obr. 

 

Obrázek 25: Kompletní diskretizované schéma doplněné o bloky B&R 

 

Posledním krokem je nastavení cesty do projektu Automation Studia a nastavení 

vzorkovací periody. Tato nastavení se provádějí, jak už bylo zmíněno v kapitole 3, pomocí 

položek Solver a Code generation/BR Basic Settings okna Configurations Parameters, 

které nalezneme v roletovém menu Simulation. Vzorkovací perioda se musí shodovat 

s taskovou třídou, ve které model poběží na PLC a zároveň se vzorkovací periodou se kte-

rou byl model diskretizován. U nastavení cest do projektu Automation Studia, můžeme 

přímo přiřadit automaticky generovaný kód taskové třídě konkrétní hardwarové konfigura-

ci PLC pomocí příkazu Add task or library to hardware configuration. Tuto možnost jsme 

nevyužili, protože v případě spuštění na realném PLC a Arsimu je univerzálnější provést 

přiřazení do taskové třídy ručně. Konkrétní nastavení vzorkovací periody a cesty dokumen-

tují obrázky 26 a 27. 

 



   44 

 

Obrázek 26: Nastavení vzorkovací periody 

 

 

Obrázek 27: Nastavení cest do modelu v Automation Studiu 
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Poté je vše připraveno ke spuštění automaticky generovaného kódu, které provede-

me pomocí okna Code Generation/ Build Model, nacházejícího se v roletovém menu To-

ols. Pokud vše proběhne úspěšně, zobrazí se nám okno s hlášením o úspěšném převodu 

modelu na automaticky generovaný kód. 

 

Obrázek 28: Výsledek úspěšného převodu 

 

V případě neúspěšné kompilace musíme hledat řešení na základě výsledku chybo-

vého hlášení. Možnou příčinou mohou být problémy s kompilátorem, jejichž řešení je 

popsáno v kapitole 2. Další častou příčinou může být nedodržení spuštění Matlabu 

v režimu správce, popř. nevložení knihoven brsystem a syslib do projektu v Automation 

Studiu. 

6.1.1 Spuštění na reálném PLC 

Systém byl zkoušen na PLC B&R X20CP1484-1 s přidaným modulem 4 analogo-

vých vstupů X20AI4222 s rozsahem +/- 10 V a s modulem 4 analogových výstupů 

X20A04622 s možností napěťového či proudového ovládání s rozsahem +/- 10 V (popř. 0 

až 20 mA, 4 až 20 mA). Postup vytvoření projektu s reálným PLC v Automation Studiu je 

obdobný jako při vytváření projektu se simulátorem ArSim který uvádíme v kapitole 3. 

Nesmíme zde zapomenout přidat knihovny brsystem a syslib pro správnou funkčnost pře-

vodu z prostředí Simulink do projektu v Automation Studiu. Přidání hardwarové konfigu-

race PLC můžeme provést při zakládání projektu či po jeho založení v okně Configuration 

View pomocí kontextového menu a položky Add Configuration. Dále musíme upgradovat 

Automation Studio o přidané hardwarové moduly (PLC, vstupní a výstupní moduly) po-

mocí okna Tools a položky Upgrades, kde vyhledáme konkrétní moduly a provedeme je-

jich přidání do Automation Studia. Po té je potřeba provést nastavení přístupu k PLC a 
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vytvoření Compact flash pro nahrání systému do PLC. Po úspěšném připojení k PLC, mů-

žeme přejít k přiřazení vygenerovaného modelu z prostředí Simulink konkrétní taskové 

třídě. Vygenerovaný model nalezneme v okně Logical Views, po jeho rozbalení máme pří-

stup k jeho proměnným – local.var a k samotnému automaticky vygenerovanému kódu – 

main.c. Přiřazení taskové třídě provedeme přetažením modelu do zvolené taskové třídy, 

popř. přes kontextové menu taskové třídy pomocí položky Add Object. 

 

Obrázek 29: Práce s vygenerovaným modelem 

 

Následně musíme u vstupních a výstupních modulů provést přiřazení vstupů a vý-

stupů z modelu reálným vstupům a výstupům PLC. Toto přiřazení se provádí v okně Phys-

ical View, přes kontextové menu konkrétního modulu, volbou Open I/O Mapping. 

Přiřazení jednotlivých vstupů u modulu X20AI4222 dokumentuje obrázek 30. 
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Obrázek 30: Přiřazení vstupů u modulu 

 

Nyní už jen zbývá nahrát program do PLC pomocí příkazu Build. 

6.2 Matice regulátorů 

Návrhem maticového regulátoru jsme se zabývali v předešlé kapitole. Výsledná ma-

tice regulátorů má následující tvar: 

𝑅(𝑠) = [

5,149𝑠+0,8967

𝑠
−

1,047 𝑠2+0,2545𝑠+0,01081

𝑠2+0.05438𝑠

−
3,6 𝑠2+0,8527𝑠+0,03929 

𝑠2+0.04904𝑠

1.403𝑠+0.264

𝑠

]           (22) 

Diagonální prvky jsou totožné jako u regulace pomocí dvou SISO smyček. Mimo-

diagonální prvky slouží pro kompenzaci křížových vazeb a jak si můžeme povšimnout, 

mají záporný charakter. Ve výsledném simulačním modelu budeme mít tedy čtyři reguláto-

ry, regulátory R11 a R22 budeme podobně jako v předešlém případě realizovat pomocí 

bloků PID Controller. Regulátory R12 a R21 budeme realizovat pomocí bloků LTI System. 

Saturaci akčních zásahů nebudeme umisťovat ke každému prvku zvlášť, protože neznáme 

dílčí přínos akčních zásahů jednotlivých regulátorů, ale umístíme ji až za výslednou kom-

binaci signálů z regulátorů. Simulační schéma v prostředí Simulink dokumentuje obrázek 

31. 
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Obrázek 31: Simulační schéma matice regulátorů 

 

Nyní provedeme doplnění schématu o bloky z knihovny B&R Automation Studio 

Toolbox. Volba parametrů, vstupů a výstupů zůstane obdobná jako v předešlém případě, 

s tím rozdílem, že tentokrát si ukážeme simulační schéma určené pro zprovoznění na simu-

látoru Arsim. Výstupy UP a UL slouží pro informaci o akčních zásazích.  

 

Obrázek 32: Schéma matice regulátorů doplněné o bloky B&R 
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6.3 Ideální dekompozice 

U ideální dekompozice je eliminace křížových vazeb zajištěna pomocí matice filtrů, 

která má následující tvar  

𝑋(𝑠) = [

2,092 𝑠2+0,2023𝑠+0,004892 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114
−

1,561 𝑠2+0,1622𝑠+0,004199

𝑠2+0.07405𝑠+0,00114

−
1,463 𝑠2+0,1614𝑠+0,00437 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114

2,092 𝑠2+0,2023𝑠+0,004892 

𝑠2+0.07405𝑠+0.0114

]           (27) 

 

Podobně jako v předešlém případě, mají mimo diagonální filtry záporný tvar. Simu-

lační schéma bude obsahovat dva PI regulátory a čtyři filtry. Obdobně jako v předešlém 

případě budeme regulátory realizovat pomocí bloků PID Controller a filtry pomocí bloků 

LTI System. Saturaci akčních zásahů musíme též umístit za výslednou kombinaci signálů. 

 

Obrázek 33: Simulační schéma ideální dekompozice 
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Obrázek 34: Schéma ideální dekompozice doplněné o bloky B&R 

 

6.4 Zjednodušená dekompozice 

Zjednodušení u této metody spočívá v tom, že matice filtrů obsahuje dva jednotko-

vé přenosy. 

𝑋(𝑠) = [
1 −

0,7463𝑠+0,04094

𝑠+0,04769

−
0,6993𝑠+0,04382

𝑠+0,04904
1

]             (28) 

 V simulačním schématu budeme mít tedy jenom dva filtry namísto čtyř. Realizace 

zůstává obdobná jako v předešlém případě. 

 

Obrázek 35: Simulační schéma zjednodušené dekompozice 
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6.5 Inverzní dekompozice  

U inverzní dekompozice nám tvar filtrů zůstává stejný jako u zjednodušené dekom-

pozice. Mění se zde jen simulační schéma, které je sice ekvivalentní schématu zjednoduše-

né dekompozice, ale svým principiálním uspořádáním je vhodné pro aplikaci na reálné 

regulátory s možností zapojení dopředné vazby. Matlab přímo neobsahuje bloky regulátorů 

s dopřednou vazbou, proto zůstáváme u klasického zapojení, které můžeme vidět na obráz-

ku 36.  

 

Obrázek 36: Simulační schéma ideální dekompozice 

 

Při úpravě schématu na automatické generování kódu narazíme na problém výskytu 

algebraické smyčky. Principiálně totiž schéma inverzní dekompozice obsahuje dvě alge-

braické smyčky. Při simulaci prostřednictvím Simulinku či spuštění na reálné úloze pomo-

cí Matlab Real Time Toolboxu, se tento problém neprojeví, protože programu Matlab 

výskyt algebraických smyček nevadí, jenom na ně upozorní. Automatické generování kó-

du, ale algebraické smyčky nepodporuje a při jejich výskytu se při spuštění převodu objeví 

chybové hlášení. Při doplnění schématu o bloky BR musíme schéma tedy upravit tak, aby-

chom algebraické smyčky eliminovali. To provedeme přidáním přenosů ve tvaru 
1

0,01𝑠+1
, 

chceme totiž aby tyto přenosy co nejméně ovlivnily přenosy navržených filtrů, ale aby nám 

zároveň pomohly obejít podstatu vzniku algebraické smyčky. Obrázek 37 dokumentuje 

simulační schéma doplněné o přenosy eliminující algebraické smyčky. 
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Obrázek 37: Schéma inverzní dekompozice doplněné o bloky B&R 

 

6.6 Model s možností volby regulace 

Pro účely vizualizace byl vytvořen jediný model, který obsahuje všechna výše uve-

dená regulační schémata a máme v něm možnost výběru jednotlivého typu regulace. Pře-

pínání mezi jednotlivými typy regulace je učiněno pomocí dvou bloků Multiport Switch. 

Funkce tohoto bloku spočívá v přepínání mezi vstupy bloku, na základě přivedené hodnoty 

na vstup výběru. Na jednotlivé vstupy těchto bloků přivedeme akční veličiny z jednotli-

vých typů regulátorů a vstupy sloužící pro výběr propojíme a připojíme na ně blok Con-

stant, kterému přiřadíme parametr sloužící pro volbu typu regulace. Obrázek 38 

dokumentuje volbu regulace pomocí bloků Multiport Switch. 
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Obrázek 38: Volba regulace pomocí bloků Multiport Switch 
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7 Výsledky a porovnání jednotlivých metod řízení 

V této kapitole provedeme zhodnocení dosažených výsledků jednotlivých typů re-

gulace. K porovnání použijeme výsledky simulace pomocí Simulinku, výsledky regulace 

pomocí Matlab Real Time Toolboxu a výsledky regulace pomocí PLC. Jelikož je regulo-

vaná soustava nelineární, musíme nejdříve zvolit pracovní body, které musí ležet 

v pracovní oblasti, kde je systém lineární. Následně provedeme kladný skok žádané hodno-

ty na levé nádrži, přičemž u pravé nádrže je požadavek, aby hladina zůstala na konstantní 

hodnotě. Po dosažení žádaných hodnot provedeme záporný skok u levé nádrže pro navrá-

cení do pracovního bodu. Celý postup poté opakujeme pro pravou nádrž. Celý proces včet-

ně grafického vyhodnocení je trochu ztížen faktem, že výstupní veličiny nemají stejný 

rozsah. 

7.1 Dvě SISO smyčky s PI regulátory 

Jelikož výstupní signál u levé nádrže má poloviční rozsah oproti signálu pravé ná-

drže, není v celkovém průběhu tak dobře viditelný. Z toho důvodu si nejdříve ukážeme 

výřez z celkového průběhu představující skok žádané hodnoty na levé nádrži. Tento výřez 

dokumentuje Graf 1. 

             

Graf  1: Dvě SISO smyčky levá nádrž, přímá a křížová vazba 
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Výřez je rozdělen do dvou grafů. První graf znázorňuje průběh regulované veličiny 

na levé nádrži, tedy přímou vazbu. Druhý graf znázorňuje průběh regulované veličiny na 

pravé nádrži – křížovou vazbu. Porovnáme-li průběhy simulace pomocí Simulinku 

s průběhy z měření na reálné soustavě, můžeme konstatovat, že průběhy získané 

z matematického modelu poměrně věrně vystihují chování reálné soustavy. Model má po-

chopitelně o něco lepší vlastnosti, ale dynamiku systému vystihuje celkem dobře. 

Nyní se zaměříme na celkový průběh. Celkový průběh je pro lepší přehlednost opět 

rozdělen do dvou grafů. První graf dokumentuje průběh regulované veličiny na levé nádrži 

a druhý na pravé nádrži. Na všech uvedených průbězích jsou dobře vidět vlivy křížových 

vazeb, které ovlivňují výšky sousedních hladin. Tyto vazby jsme se snažili eliminovat 

technikou dekompozice či zavedením matice regulátoru viz další podkapitoly. 

 

Graf  2: Dvě SISO smyčky celkový průběh  

 

Z uvedených průběhů by se mohlo jevit, že průběh regulační veličiny u pravé nádr-

že dosahuje podstatně horších výsledků oproti průběhu na levé nádrži. Je to dáno tím, že ač 

skokový přírůstek žádaných hodnot je u obou nádrží stejný (0,1 V), u levé nádrže to před-
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stavuje rozšíření pracovní oblasti. Pro lepší objasnění tohoto faktu slouží graf 3, kde mů-

žeme vidět akční zásahy u celkového průběhu. 

 

Graf  3: Dvě SISO smyčky průběhy akčních zásahů 

 

V případě porovnání regulace pomocí Matlab Real Time Toolbox a PLC B&R mů-

žeme konstatovat, že výsledky se poměrně shodují, dokonce regulace pomocí PLC BR 

dosahuje v jistých aspektech lepších výsledků.  Konkrétně v grafu 1 můžeme vidět, že u 

křížové vazby se průběh regulace pomocí PLC BR lépe shoduje s průběhem ze Simulace. 

V grafu 2 pak můžeme vidět, že u skoku žádané hodnoty na pravé nádrži má průběh regu-

lace pomocí PLC B&R též lepší tvar, což je dáno lepším vyhodnocením akčních zásahů, 

jak můžeme vidět na grafu 3. 

7.2 Matice regulátorů 

Nejprve se opět zaměříme na výřez skoku žádané hodnoty na levé nádrži, který do-

kumentuje Graf 4. Při provedení srovnání průběhů regulované veličiny u přímé vazby mů-

žeme konstatovat, že výsledky simulace dobře vystihují chování reálné soustavy. Dále 
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můžeme vidět, že průběh regulované veličiny u přímé vazby má oproti regulaci pomocí 

dvou SISO smyček lepší tvar a kratší dobu regulace. Při pohledu na průběhy u křížové 

vazby jsou výsledky z měření na reálné soustavě o něco horší než výsledky simulace. To 

může být dáno tím, že v naší soustavě je velmi výrazný vliv křížových vazeb a při drobné 

nedokonalosti matematického modelu, respektive konkrétně přenosů křížových vazeb, se 

tento fakt projeví. Při simulaci je potřeba použít pro regulátory R11 a R22 bloky PID Con-

troller, které oproti blokům LTI System lépe vystihují chování reálného systému. V případě 

použití bloků LTI System je u křížové vazby simulační průběh konstantní s hodnotou 5.4 V. 

a

 

Graf  4: Matice regulátoru levá nádrž, přímá a křížová vazba 

 

Nyní se zaměříme na celkový průběh, který nám dokumentuje Graf 5. Jak můžeme 

vidět průběhy regulace pomocí Matlab Real Time Toolboxu a pomocí  PLC B&R se po-

měrně značně lišily a proto uvádíme skoky žádaných hodnot pro oba způsoby regulace. 

Z průběhů lze vidět, že u skoku na pravé nádrži se vlivem rozšíření pracovní oblasti proje-

vuje nedokonalost modelu. Se systémem se při regulaci manipulovalo v širším pásmu, kde 
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už nemusel být tak striktně lineární. Z průběhů je patrné, jak si jednotlivé způsoby řízení 

s tímto faktem poradily. Graf 6 dokumentuje akční zásahy regulace pomocí PLC B&R a 

Matlab Real Time Toolboxu. Jak můžeme vidět rozšíření pracovní oblasti je zde značné a 

při regulaci pomocí Matlab Real Time Toolboxu už se s akčním zásahem dostáváme na 

hranici. 

 

Graf  5: Matice regulátorů celkový průběh 

 

Pokud provedeme porovnání regulace pomocí PLC B&R a Matlab Real Time Toll-

box, tak vidíme, že v případě regulace křížových i přímých vazeb dosahuje regulace po-

mocí PLC B&R lepších výsledků 



   59 

 

Graf  6: Matice regulátorů průběh akčních zásahhů 

 

7.3 Ideální dekompozice 

Z průběhů regulačních veličin u přímé vazby je patrné, že simulace dobře vystihuje 

chování reálného systému. Regulovaná veličina na začátku generuje překmit, ale dojde 

k ustálení. V případě průběhů u křížové vazby simulace předpokládala úplnou eliminaci 

křížové vazby, což se při měření na reálné soustavě nepotvrdilo. Jak už jsme se zmiňovali, 

tento fakt je způsoben neurčitostmi modelu. Pokud se zaměříme na celkový průběh, mů-

žeme vidět, že v případě regulace na žádanou hodnotu u pravé nádrže dosahuje ideální de-

kompozice podstatně lepších výsledků, než předchozí metody. Doba regulace je v tomto 

případě poloviční oproti předchozím metodám. Porovnáme-li výsledky regulace pomocí 

PLC B&R a Matlab Real Time Toolboxu vidíme, že na rozdíl od předchozí metody se vý-

sledky o mnoho neliší. Regulace pomocí PLC B&R dosahuje o něco lepších výsledků. 
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Graf  7: Ideální dekompozice levá nádrž, přímá a křižová vazba 

 

 

Graf  8:  Ideální dekompozice celkový průběh 
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Graf  9: Ideální dekompozice průběhy akčních zásahů 

 

7.4 Zjednodušená dekompozice 

I v tomto případě můžeme říct, že se výsledky simulace poměrně dobře shodují 

s výsledky měření na reálně soustavě. U přímé vazby dosahuje průběh regulované veličiny 

o něco lepších výsledků než u ideální dekompozice. U průběhu křížové vazby simulace též 

předpokládala úplnou eliminaci křížové vazby, které nebylo dosaženo a průběhy jsou 

velmi podobné průběhům u ideální dekompozice. Z celkového průběhu je patrné, že při 

regulaci na žádanou hodnotu u levé nádrže, dosahuje zjednodušená dekompozice podstatně 

horších výsledků než ideální dekompozice. Provedemeli porovnání regulace pomocí 

Matlab Real Time Toolboxu a pomocí PLC B&R můžeme opět konstatovat, že si průběhy 

vesměs odpovídají a regulace pomocí PLC B&R dosahuje o něco lepších výsledků. 
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Graf  10: Zjednodušená dekompozice, levá nádrž přímá a křížová vazba 

 

Graf  11: Zjednodušená dekompozice celkový průběh 
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Graf  12: Zjednodušená dekompozice průběhy akčních zásahů 

 

7.5 Inverzní dekompozice 

U průběhů regulovaných veličin přímé vazby můžeme opět konstatovat, že výsled-

ky simulace poměrně dobře vystihují chování reálné soustavy. U přímé vazby generuje 

průběh regulované veličiny podobně jako u ideální dekompozice počáteční překmit, ale co 

se týče rychlosti regulace je inverzní dekompozice ještě o něco rychlejší. Průběhy u křížo-

vé vazby jsou velmi podobné průběhům u ideální dekompozice. Doba regulace u pravé 

nádrže je o něco delší než u ideální dekompozice, ale přesto oproti ostatním metodám do-

sahuje velmi dobrých výsledků. Výsledky regulace pomocí PLC B&R a Matlab Real Time 

Toolbox se i v tomto případě příliš nerozcházejí. Regulace pomocí PLC B&R opět dosahu-

je o něco lepších výsledků. 
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Graf  13: Inverzní dekompozice levá nádrž přímá a křížová vazba 

 

 

Graf  14: Inverzní dekompozice celkový průběh 



   65 

 

Graf  15: Inverzní dekompozice průběhy akčních zásahů 
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8 Vizualizace  

Pro ovládání a vizualizaci úlohy bylo naprogramováno uživatelské vizualizační 

rozhraní v programu Automation Studio. Máme zde možnost výběru dvou verzí vizualiza-

ce, volbu rozlišení vizualizace a výběr čtyř základních přednastavených šablon pro tvorbu 

vizualizace. Pro účely této práce jsem zvolil verzi VC4, rozlišení 1024x768(XGA) a šablo-

nu B&R brushed Aluminium. Vizualizace běží na PLC a je zobrazována pomocí PC 

s nainstalovaným VNC viewer. V programu Automation Studio máme možnost nastavení 

IP adresy, pod kterou se pomocí VNC viewer můžeme na vizualizaci připojit a nastavení 

hesla pro ovládání popř. jen pro zobrazení. Tvorbu vizualizace v programu Automation 

Studio dokumentuje obrázek 39. 

 

Obrázek 39: Ukázka tvorby vizualizace v programu Automation Studio 

 

8.1 Koncepce vizualizace 

Celá vizualizace se skládá z deseti oken, přičemž pět z nich je obsazeno jednotli-

vými typy regulátorů a ostatní jsou tvořena okny Výběr regulace, Graf, Alarm, Diagnostika 

a Nastavení. Přepínání mezi těmito okny je možné pomocí tlačítek umístěných ve spodní 

části oken. Vizualizace je naprogramována ve dvou jazycích a to v Češtině a Angličtině, 

volba jazyka se provádí v okně Nastavení. V každém okně je v hlavičce zobrazován aktu-

ální čas a název příslušného okna. Po spuštění vizualizace se nám zobrazí hlavní okno – 

okno výběru typu regulace. Máme zde na výběr z pěti typů regulátorů Dvě SISO smyčky 

s PI regulátory, Matici regulátoru, Inverzní, Zjednodušenou a Ideální dekompozici. Volbu 
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a přesměrování na okno s požadovaným regulátorem učiníme kliknutím na tlačítko 

s názvem regulátoru. Podobu okna výběru regulace dokumentuje obrázek 40. 

 

Obrázek 40: Okno Výběr regulace 

 

Ve spodní části každého okna jsou umístěna tlačítka Výběr regulace, Graf, Alarm, 

Diagnostika a Nastavení. Po zvolení okna Graf se nám zobrazí okno s grafem zobrazujícím 

aktuální průběh regulace pomocí zvoleného regulátoru. Je zde umístěna legenda jednotli-

vých průběhů a díky samostatnému oknu máme dostatečně velkou plochu pro zobrazení 

průběhu regulace. 
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Obrázek 41: Okno Graf 

 

Volbou tlačítka Alarm se dostaneme do okna zobrazujícího poruchová a chybová 

hlášení, včetně jejich historie. Tato hlášení jsou též dostupná v manageru PLC po zadání 

jeho IP adresy do prohlížeče. Volbou tlačítka Diagnostika se nám otevře okno 

s diagnostikou stavu PLC, jedná se v podstatě o vyvolání okna SDM manageru (Systém 

Diagnostic Manager) ke kterému máme též standardně přístup přes prohlížeč zadáním IP 

adresy PLC. 

 

Obrázek 42 Okno Diagnostika 
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V okně Nastavení máme možnost volby jazyka a dalších přednastavených voleb ja-

ko jsou volba času, IP adresy, Node number a nastavení jasu a kalibrace v případě použití 

dotykového panelu. 

8.2  Okna s jednotlivými regulátory 

Jak už bylo zmíněno, vizualizace obsahuje pět oken s různými typy regulátorů. 

Koncepce těchto oken je vesměs podobná. V levé části můžeme nastavit žádané hodnoty, 

parametry regulátorů a saturace akčních zásahů. Nastavení parametrů regulátorů je ve 

všech případech možné jen u PI regulátorů přímých smyček pro možnost jemného seřízení 

systému. Regulátory či filtry eliminující křížové vazby jsou optimálně navrženy pro ident i-

fikovaný systém a proto by změna jejich parametrů neměla význam a mohla by vést až 

k nestabilitě systému. Dále je zde umístěno tlačítko nastavení původních parametrů pro 

navrácení parametrů regulátorů do původního stavu. V levé části jsou též zobrazeny hod-

noty výstupních veličin. 

V okně je dále umístěno simulační/regulační schéma, aby měl uživatel přehled o 

principu regulace a o následku změn, které vzniknou nastavením jednotlivých parametrů. 

Pro přehled o aktuálním průběhu regulace je zde umístěn graf. V případě požadavku na 

podrobný přehled o průbězích stačí přejít na okno Graf, kde je umístěn totožný graf 

s legendou a větším rozlišením. Obrázky 43 a 44 dokumentují okna s jednotlivými regulá-

tory. 

Ostatní okna – Inverzní, Zjednodušená a Ideální dekompozice jsou principiálně po-

dobná popsaným oknům a jsou uvedena v Příloze C. 
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Obrázek 43: Okno regulace pomocí dvou SISO smyček 

 

Obrázek 44: Okno regulace pomocí matice regulátorů: 
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Závěr 

Naše práce představuje komplexní celek zabývající se využitím doplňku B&R Tar-

get for Simulink pro řízení vícerozměrového systému  –  systému dvou spojených nádrží.  

V úvodu práce je vylíčena problematika používaných softwarů B&R Automatio 

Studio a B&R Automation  Target for Simulink. Zaměřili jsme zde se na postup instalace 

doplňku Target for Simulink do programu Matlab a možné problémy s instalací. Popisuje-

me řešení těchto problémů a ukázkový postup instalace v případě výskytu potíží s kompilá-

torem u 64 bitových operačních systémů. Také je zde uvedeno nastavení cest ke 

knihovnám B&R při nefunkčnosti automatického přiřazení. Následuje popis jednotlivých 

bloků knihovny B&R Automation Studio Toolbox, včetně ukázky konfiguračních nastave-

ní pro automatické generování kódu v prostředích Simulink a Automation Studio.  

 Druhá část práce měla za úkol přiblížit model dvou spojených nádrží, vysvětlit 

vzájemné vazby mezi nádržemi a možné modifikace úlohy pomocí nastavení ventilů. Jsou 

zde uvedeny jednotlivé komponenty, rozsahy vstupních a výstupních signálů a použitá 

elektronika. Také jsme provedli experimentální parametrickou identifikaci úlohy a aproxi-

maci nelineárního systému lineárním LTI modelem. Samotné identifikaci předcházel 

vhodný výběr pracovní oblasti a provedení identifikačního měření. Na podkladě tohoto 

měření byla identifikována přenosová matice systému a vyhodnoceny další důležité vlast-

nosti z hlediska řiditelnosti modelu. Z vyhodnocení koeficientu podmíněnosti vyšel před-

poklad, že systém bude obtížně regulovatelný. 

Následná část byla zaměřena na teorii návrhu řízení vícerozměrových systémů – 

MIMO systémů, který plynule přecházel v samotný návrh decentralizovaného řízení. 

V této části byla též diskutována problematika eliminace křížových vazeb použitím techni-

ky dekompozice a také návrh kompenzačních filtrů. Návrh jednotlivých metod řízení byl 

proveden za využití programu Matlab a navržené metody byly následně odsimulovány 

v prostředí Simulink.  

Stěžejní část této práce se zabývala implementací navržených metod řízení na reál-

né PLC firmy B&R a porovnáním tohoto způsobu regulace s regulací v podobě Matlab 

Real Time Toolbox.  Pro úspěšnou implementaci jsme museli řešit diskretizaci spojitě na-

vržených metod řízení a odstranění algebraických smyček, které se vyskytly v simulačním 

schématu inverzní dekompozice. Implementace na reálné PLC se podařila u všech navrže-
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ných metod řízení. Z naměřených hodnot regulace byly sestaveny grafy, které dokumentují 

výsledky simulace a výsledky měření na reálné soustavě. Z jejich průběhů bylo patrné, že 

řízení navržené na matematickém modelu bylo použitelné zvláště pro levou nádrž, respek-

tive pracovní oblast levé nádrže. Skoro u všech navržených metod řízení výsledky simula-

ce u přímé vazby levé nádrže vhodně reprezentovaly chování reálného systému. V případě 

regulace na žádanou hodnotu u pravé nádrže došlo k rozšíření pracovní oblasti oproti levé 

nádrži a projevily se nedokonalosti modelu. Tyto nedokonalosti byly zřejmě způsobeny 

nelineárností systému, kde se vlivem rozšíření pracovní oblasti muselo se systémem mani-

pulovat v širším pásmu, ve kterém už systém nemusel být tak striktně lineární. V případě 

výsledků eliminace křížových vazeb nebylo i z výše uvedených důvodů, dosaženo na reál-

né soustavě žádnou navrženou metodou, úplné eliminace. V systému byl totiž vliv křížo-

vých vazeb velmi výrazný a tento fakt nám už predikovalo číslo podmíněnosti. Výsledky 

simulace předpokládaly u metody dekompozice úplnou eliminaci křížových vazeb. Simu-

lačně lepšího výsledku by se možná dalo dosáhnout, provedením matematicko-fyzikální 

analýzy a sestavením diferenciálních rovnic. Ze všech navržených metod řízení dosahovaly 

nejlepších výsledků inverzní a ideální dekompozice. Po provedení srovnání regulace po-

mocí PLC B&R a regulace pomocí Matlab Real Time Toolbox jsme dospěli k závěru, že 

výsledky regulace byly ve všech případech, až na matici regulátoru, velmi podobné a regu-

lace pomocí PLC B&R dosahovala vesměs lepších výsledků. 

V závěru práce bylo naprogramováno vizualizační prostředí, které umožňuje volbu 

regulace, nastavení parametrů regulátorů a řízení, včetně zobrazení grafu průběhu regulace. 

Pro zlepšení práce s modelem dvou spojených nádrží bychom doporučovali vybavit úlohu 

elektro ventily, pro snadnější modifikaci systému a možnost zpětného nastavení do poža-

dované hodnoty. Dalším zlepšením by bylo nahrazení snímače u levé nádrže snímačem, 

který by měl pracovní oblast stejnou, jako snímač u pravé nádrže a pracoval by v plném 

rozsahu a ne jen v malé časti svého rozsahu, jak tomu bylo v našem případě. 
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Příloha A – Přehled datových typů v Automation Studiu 
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Příloha B – Blokové schéma zapojení úlohy 
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Příloha C – Ostatní okna vizualizace 
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Příloha D – Fotodokumentace úlohy dvou spojených nádrží 

 


