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Anotace 

Tato diplomová práce se věnuje zprovoznění a řízení robota Säubli PUMA 200. 

V teoretické části je pojednáno o řídícím systému, o softwaru pro řízení motorů 

TwinCAT Beckhoff a o stejnosměrných motorech a jejich řízení. Praktická část 

se zabývá analýzou robota Säubli PUMA 200, zprovozněním motorů v TwinCAT 

Beckhoff a tvorbou simulačních modelů v prostředí Matlab Simulink. 
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Annotation 

This master thesis focuses on commissioning and control of Säubli PUMA 200 

robot. The theoretical part deals with control systems, software for controlling 

motoros TwinCAT Beckhoff and also DC motor and its controlling. The practical 

part deals with analysis of Säubli PUMA 200, commision the motors in TwinCAT 

Beckhoff and creation of simulation models in the Matlab Simulink environment. 
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Úvod 

V posledních letech dochází k čím dál větší automatizaci ve všech odvětvích 

průmyslu. Lidská obsluha je nahrazována průmyslovými roboty hned z několika 

důvodů. Jednou z hlavních příčin je fakt, že robot dokáže vykonávat monotónní 

a namáhavou činnost po delší (téměř neomezenou) dobu než člověk. Pro 

správný návrh robota je třeba integrovat poznatky z různých inženýrských 

disciplín jako je mechanika, elektrotechnika, informatika a v neposlední řadě 

teorie řízení. Obor, který spojuje tyto zmíněné disciplíny se nazývá mechatronika. 

Průmyslové roboty jsou prodávány společně s řídícím systémem, který je pro 

daného robota vytvořen na míru. Uživateli takového robota je umožněno 

nahlédnout do struktury řízení pouze do té míry, do jaké uzná výrobce za vhodné. 

Pokud bychom chtěli zprovoznit robota bez řídícího systému, nebo bychom chtěli 

vytvořit svého vlastního robota, musíme nejprve ovládnout řízení motorů a až 

následně přidávat složitější algoritmy. Tato diplomová práce se věnuje 

zprovoznění robota Säubli PUMA 200, který neobsahuje žádný řídící systém. 

Cílem práce je v prvé řade identifikovat potřebné parametry a vlastnosti robota a 

v návaznosti na to vytvořit simulační kinematický model, na němž bude možné 

ověřit navržené řízení. Dále bude nutné zprovoznit jednotlivé motory a jejich 

řízení pomocí softwaru TwinCAT Beckhoff. Budou-li tyto úkoly splněny, následuje 

implementace navrženého řízení do skutečného robota. Jestliže bude robot 

provozu schopný, pak bude následovat ověření funkčnosti trajektorového 

plánovače a zkouška výměny nástroje. Výměna nástroje bude probíhat tak, že 

robot vyjme nástroj ze zásobníku umístěného v okolí CNC stroje a převeze 

nástroj do polohy kde jej převezme CNC stroj. 

Práce je rozdělena na část teoretickou, kde je pojednáno o klíčových tématech 

spojených se zadaným robotem, a na část praktickou, ve které je rozepsán 

postup tvorby simulačních modelů. Tyto dvě části na sebe volně navazují. 
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1.  Řídící systém 

Řídící systém je zařízení, které je schopno svým programem vykonávat 

požadované řídící a diagnostické funkce. Získává informace o stavu stroje nebo 

technologického procesu (řízené soustavy) prostřednictvím vhodně zvolených 

senzorů (snímačů, čidel), které jsou propojeny k jeho vstupům. Převádí hodnoty 

sledovaných veličin do formy signálů, které lze dále přenášet a zpracovávat. 

Nejčastěji se jedná o elektrické signály – obvykle elektrické napětí nebo proud. 

1.1 Otevřená versus uzavřená architektura 

Otevřená architektura ve vztahu k počítačovému programování odkazuje na 

hardwarový systém, síť nebo software, který je uživatel schopen rozšířit o nové 

funkce, aniž by byl vázán na proprietární softwarové produkty. 

Jedná-li se o software, typu otevřená architektura znamená, že zatímco program 

pracuje samostatně, je k dispozici buď celý zdrojový kód programu nebo vývojová 

sada, takže uživatelé mohou přepisovat části softwaru nebo vyvíjet pluginy a 

rozšíření, aby umožnili programu provádět nové úkoly.  

Počítač nebo jiný hardwarový systém, který používá otevřenou architekturu, je 

obvykle konstruován tak, aby uživatelé mohli měnit, odebírat nebo upgradovat 

komponenty v systému. Rovněž umožňuje uživatelům přidávat další hardware 

nebo upravovat prvky systému, aby se zlepšilo to, co počítač může vykonávat.  

Systém nebo část softwaru, která je nastavena a nelze ji upravit, nejčastěji 

z důvodu ochrany intelektuálních práv, se nazývá uzavřená architektura.  

Jednou z vlastností používání otevřené architektury je to, že systém nebo 

software, který koncový uživatel obdrží je spíše obecný nástroj. Pokud se změní 

potřeby uživatele nebo společnosti, lze hardware nebo software změnit tak, aby 

zůstal relevantní, aniž by bylo nutné zcela odebrat celý systém, který již existuje. 

V závislosti na typu systému, jako je síť nebo operační systém, je možné plně 

změnit základní fungování tak, aby vyhovovalo vyvíjejícím se technologiím. To 
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může být zvláště důležité pro počítače a síťový hardware, kde komponenty 

mohou být pravidelně upgradovány s technologickým pokrokem, aniž by došlo 

k disfunkci existujícího, již nainstalovaného, softwaru nebo hardwaru.  

Koncept otevřené architektury vznikl z vývoje systémů, které byly zcela uzavřeny. 

Nejstarší typy systémů nenabízely žádný způsob upgradu komponent a software 

neměl žádný mechanismus pro rozšíření. Tyto systémy měly omezené použití a 

jak se tempo pokroku zvyšovalo, stalo se čím dál tím rychleji zastaralým.  

V případě implementace řízení v této diplomové práci se budeme snažit používat 

otevřenou architekturu, a to jak po softwarové, tak i hardwarové stránce. 

1.2 Řídící systém s otevřenou a uzavřenou smyčkou 

Operace řízení mohou využívat buď uzavřenou (Obr. 1), nebo otevřenou smyčku 

(Obr. 2). Rozdíl mezi nimi je především ve zpětné vazbě. Řídící systém s 

otevřenou smyčkou, označovaný také jako nezpětnovazební systém, jedná zcela 

na základě vstupu a výstup nemá na řídící zásah žádný účinek. Řídící systém s 

uzavřenou smyčkou sleduje aktuální výstup a mění jej podle požadovaného 

stavu. Označuje se také jako zpětnovazební systém. Řídící zásah u těchto 

systémů je založen na výstupu.  

Každý typ řízení má své výhody a je vhodný pro určité druhy řídících operací. 

Řízení s uzavřenou smyčkou umožnuje reagovat na změny okolního prostředí a 

samotného procesu pomocí zpětnovazebního přizpůsobení, zatímco řízení 

s otevřenou smyčkou, je omezeno přímo-vazebním vztahem mezi vstupem a 

výstupem. [1] 

Výhody řízení s uzavřenou smyčkou jsou: 

• proces je možné udržovat na žádané hodnotě v rámci dané přesnosti, 

• korekce narušení procesu je automatizovaná, 

• nestabilní procesy lze stabilizovat. 
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Výhody řízení s otevřenou řídicí smyčkou: 

• jednoduchý, 

• levný, 

• k narušení procesu dochází mimořádně, a když k němu dojde, tak 

převážně kvůli jednoduchosti systému a neschopnosti jeho adaptace na 

nové podmínky. 

 

Obr. 1 Diagram řídícího systému s otevřenou smyčkou [2] 
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Obr. 2 Diagram řídícího systému s uzavřenou řídící smyčkou [2] 

 

1.3 TWINCAT 3 

TwinCAT 3 je řídící software na bázi PC vyvinutý společností Beckhoff 

Automation. Jedná se o vývojový nástroj umožňující změnit téměř jakoukoliv 

výpočetní sestavu na bázi PC, v systému pro realtimové řízení systémů. 

K vytvoření aplikací může uživatel využít různé programovací jazyky. Mezi ně 

spadají PLC programovací jazyky (dle normy IEC 61131-3), C, C++, ale také 

MATLAB/Simulink. Filozofie TwinCAT 3 je založena na modularitě řídícího 

softwaru. To zajištuje možnosti řízení moderních strojů a minimalizuje potřebné 

inženýrské úsilí pro jejich fungování. Znamená to, že se berou v úvahu jednotlivé 

funkce jako moduly. TwinCAT 3 je rozšířený automatizační software (Extended 

Automation software), neboť nabízí kombinaci nejnovějších informačních 

technologií a vědeckého softwaru v kombinaci s automatizačními technologiemi. 

TwinCAT 3 lze integrovat do některých, již existujících, vývojových prostředí pro 

software, jako je například Microsoft Visual Studio, který je použit v případě této 
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diplomové práce. Další výhodou, kterou TwinCAT 3 nabízí je „real-time“ 

prostředí, kam lze TwinCAT moduly nahrát, spustit a kde je lze také spravovat. 

Každý z těchto modulů lze dále vyvíjet za použití jiného programovacího jazyku, 

a to je velice výhodné, jak pro uživatele, tak pro vývojáře. Prostředí TwinCAT 

Engineering Environment a modulární struktura prostředí TwinCAT 3 Runtime 

Environment je zobrazena na Obr. 3 a Obr. 4. [3] 

 

Obr. 3 TwinCAT 3 Engineering environment [3] 

 

Obr. 4 Modulární struktura TwinCAT 3 Runtime Environment [3] 
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Další významnou funkcí systému TwinCAT 3 je podpora více-jádrových 

procesorů. To znamená, že různé moduly a jejich úkoly mohou být zadány 

různým jádrům procesoru. Tato funkce umožnuje izolovat příslušné řídící 

algoritmy od systému Microsoft Windows a zajistit tak maximální možný 

výpočetní výkon potřebný pro úlohu řízení.[3] 

Požadavky pro TwinCAT 3 jsou [4]: 

TwinCAT 3 XAE (Engineering): 

• Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 

• Frekvence procesoru 1,8 Ghz nebo vyšší 

• 2 GB RAM 

• 10 GB volného místa na disku 

• Grafická karta podporující rozlišení 720p (1208x720) 

TwinCAT 3 XAR (Runtime): 

• Windows 7, 10 

• 500 MB volného místa na disku 

1.3.1 Ethernet 

Ethernet byl vytvořen v 80 letech pro připojení počítačů a jiných zařízení do 

lokální sítě. Jedná se o komunikační standard IEE 802.3, který byl stanoven 

(standardizován) v roce 1983 Institutem pro elektrotechnické a elektronické 

inženýrství (IEEE). Této lokální síti se odborně říká LAN (v angličtině Local Area 

Network). Lokální sít je prostředí, ve kterém může více zařízení sdílet informace 

mezi sebou nebo mohou být přímo ovládány. Jedná se o systém, který je 

propojen kabely. V dnešní době se používají kabely s kroucenou dvojlinkou a 
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optické kabely. Dříve se používaly koaxiální kabely. Kabely s kroucenou 

dvojlinkou, konkrétně CAT6a a CAT7, umožnují přenosovou rychlost až 10 

Gbit/s. Tento typ kabelu může pracovat v módu bud „Half-duplex“ (poloviční 

duplex) nebo „Full-duplex“ (plný duplex). Poloviční duplex znamená, že data se 

posílají pouze v jednom směru. Plný duplex vyjadřuje, že data se posílají 

obousměrně.  

Optické kabely se používají pro přenos na delší vzdálenosti a umožnují vyšší 

rychlost přenosu dat. Rychlost přenosu dat v případě optického kabelu dosahuje 

až desítky terabitů za sekundu. [5] 

1.3.2 EtherCAT 

EtherCAT je zkratka pro „Ethernet for Control Automation Technology“. Tato 

technologie je založena na Ethernetu, ale je zaměřena na industriální 

automatizaci. EtherCAT má tak určité přednosti před Ethernetem - například: 

• rychlou odezvu, 

• minimální datové požadavky pro každé zařízení => redukovaný datový 

provoz, 

• nízká cena hardwaru pro implementaci, 

• přesnější synchronizaci řídících zásahů pomocí systému „EtherCAT 

Distributed Clock System“. 

Ethernet pracuje na konfiguraci typu master/slave. Znamená to, že data jsou 

přenášena pouze tehdy, když to vyžaduje master nebo klient. Nejedná se o 

nejpraktičtější řešení vzhledem k tomu, že se posílají soubory dat do většiny 

zařízení, i když jsou použita pouze v určitém „nodu“ neboli uzlu. Výhodou je, že 

zařízení přijímající data mohou fungovat jako takzvané „repeatry“ - v češtině 

opakovače. Jejich účelem je zvýšení dosahu signálu bez ztráty kvality a obsahu 

signálu. Toto posílání dat lze vidět na Obr. 5. [6] 
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Obr. 5 Ethernet - sběrnicová topologie[6] 

EtherCAT funguje tak, že jediný, kdo může posílat datové soubory, je master a 

tyto datové soubory jdou přes všechny uzly („nodes“), jak lze vidět na Obr. 6. 

Každé EtherCAT zařízení si může vzít, a také může přidat, nějaké informace do 

datového paketu, který jimi prochází. Každé zařízení je vybaveno dvěma 

Ethernetovými porty. První je přijímací port a druhý odesílací. Sekundární port je 

připojen do dalšího uzlu, aby byl zajištěn datový tok. Zpracování dat v datovém 

paketu je provedeno systémem on-the-fly. To znamená, že jsou data 

zpracovávány za běhu. Jedná se o jednu z hlavních výhod EtherCATu. Problém 

nastává v případě, že ne všechna zařízení mohou takto rychle zpracovávat data. 

V takovém případě je nutné přenos dat zpomalit.[6] 

 

Obr. 6 EtherCAT – kruhová topologie[6]  
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Další důležitou funkcí, kterou EtherCAT poskytuje je „distributed clock system for 

precise synchronization“. Na začátku inicializace sítě se změří časové intervaly 

průchodu datových paketů jednotlivými uzly sítě a z toho poté může master 

vypočítat zpoždění pro každý uzel. V případě vyslaných paketů je možné nejprve 

„rozvézt“ potřebná data po síti a následně je synchronně aktivovat v jednotlivých 

slave modulech. S tímto mechanismem je již datový přenos velice přesný a 

vhodný pro řízení úloh vyžadujících minimální jitter. Typicky dochází k jitteru při 

řízení realtimových pohybových úloh.[6] 

Na základě požadované aplikace je možné použít různou topologii sítě. 

Topologie popisuje uspořádání síťových prvků uvnitř počítačové sítě. V tomto 

případě se jedná o fyzickou topologii nikoliv o logickou, která nám popisuje, jakým 

způsobem jednotlivá zařízení získávají přístup k posílání informací po síti. 

Fyzická topologie udává, jakým způsobem jsou jednotlivá zařízení mezi sebou 

propojena. V síti rozdělujeme základní typy topologií - hvězdicová, stromová 

nebo sběrnicová [6, 7]. Některé z nich lze vidět na Obr. 7. 

 

Obr. 7 nejen EtheCATová topologie sítí [6] 

1.4 Beckhoff modul EL7342 

EL7342 EtherCAT je modul, který umožnuje řídit až dva stejnosměrné motory 

s inkrementálními enkodéry. Osy je možné řídit v rychlostní regulační smyčce. 

Parametrizace modulu probíhá prostřednictvím zápisu přímo do registrů modulu 

nebo je možné tyto parametry zapsat do start-up-listu. V případě start-up-listu 

jsou iniciovány při každém novém spuštění sítě do operačního režimu (OP). 
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Modul má implementovánu ochranu proti přetížení a zkratu. Na Obr. 8 je uveden 

význam jednotlivých kanálů a indikačních led diod.[8] 

 

Obr. 8 EL7342 EtherCAT terminál [8] 

1.4.1 Komunikace na EtherCATu 

Přístupnost jednotlivých funkcí záleží na stavu „EtherCAT slaves“ (zařízení, která 

přijímají data), která jsou řízena „EtherCAT state machine“ (zařízení určující jaký 

komunikační protokol se použije). Každý stav „slavu“ je určen EtherCAT 

masterem, který posílá specifický příkaz.  

Možné stavy a jejich rozdíly [9]: 

• Init – EtherCAT slave je v tomto stavu po zapnutí a není možná žádná 

komunikace. 

• Pre-operational – při přepnutí ze stavu Init do stavu Pre-op je možné 

zahájit mailbox komunikaci, po zahájení komunikace master inicializuje 

synchronizaci kanálu pro zpracování dat.  
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• Safe-Operational – v tomto stavu je dovolena jak mailbox komunikace, tak 

i komunikace pro zpracování dat; ale pouze vstupní data jsou 

aktualizována, výstupní data zůstávají stejná ve stavu „safe state“. 

• Operational – před zpřístupněním toho stavu si slave dá výstupní data 

mastera do svého vstupu - na vstupu slave jsou tedy data výstupu 

mastera; je možná komunikace pro zpracování dat a mailbox komunikace. 

• Boot – může být dosažen přes Init stav a je užíván pro aktualizování slave 

firmwaru. 

CoE rozhraní 

CoE rozhraní - v angličtině „CAN application protocol over EtherCAT“ - se užívá 

pro managment a přizpůsobení parametrů EtherCAT zařízení. Tyto parametry 

jsou hierarchicky seřazeny a mohou být rozdílného datového typu - například 

kladné nebo záporné celé číslo, celé číslo bez znaménka, booleovské hodnoty. 

Také mohou mít formu textového řetězce („string“) a mnoho dalších forem. 

Lokální CoE seznam lze zpřístupní pomocí EtherCATu přes EtherCAT master 

v čtecím nebo editačním režimu. CoE rozhraní lze vidět na Obr. 9. [9] 

 

Obr. 9 Příklad CoE rozhraní 
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1.4.2 Provoz 

TwinCAT je software pro řízení v reálnem čase, který zároveň mapuje systém a 

umožnuje přístup k ovládání celého systému. Všechny vstupy a výstupy, ať už 

digitální nebo analogové, lze číst nebo přímo přepsat. Uživatel také může přidat 

požadované komponenty, jako jsou například I/O (input/output) zařízení, 

terminály, moduly a další. Vztah mezi uživatelským PC a individuálními 

zařízeními lze vidět na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Vztah mezi uživatelským PC a zařízeními [8] 

1.4.2.1. TwinCAT 3 ukázka 

TwinCAT společně s Microsoft Visual Studio utváří vývojové prostředí pro řízení 

systému.  

Prvním krokem je vytvoření TwinCAT projektu. Menu toho nového projektu lze 

vidět na Obr. 11.  
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Obr. 11 Menu nového projektu v TwinCAT 3 [8] 

Existují dva módy, jak lze řídit systém v TwinCAT. Systém může fungovat 

v lokálním módu nebo ve vzdáleném, remote, módu. V případě této diplomové 

práce byl použít TwinCAT v lokálním módu. Dalším krokem je přidání zařízení. 

Toho se docílí tím, že se rozklikne položka „I/O“ v projektové složce a zvolí se 

ikonka s nazvem „Devices“. Poté pravým tlačítkem na myši se zaklikne „Devices“ 

a ze seznamu vybere „Scan“. Celý proces „Scanu“ nebo také, česky, vyhledávání 

je rozdělen na dvě fáze. První fáze nám sdělí, jaké zařízení je připojené a druhá 

fáze nám řekne, co je připojeno do konkrétního zařízení - například jaké 

terminály.[8] 

1.5 Stejnosměrné motory 

DC motory neboli stejnosměrné motory se používají v mnoha industriálních 

zařízeních, v domácích spotřebičích, ale také v autech - například pro řízení 

stahování okének. Z velké části jsou používaný také v robotice - v případě 

mobilních a kolaborativních robotů. Hlavním důvodem, proč tomu tak je, je 

relativní jednoduchost jejich řízení, neboť komunikace je řešena mechanicky a 

k jejich elektronickému řízení výkonové části stačí jednoduchý H-můstek.[10]. 

Stejnosměrné motory převádí elektrickou energii na mechanickou. Výkonová 

část motoru se skládá ze dvou hlavních částí jenž jsou [10]: 
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• Stator – statická část, 

• Rotor – rotující část. 

Stator je pevná, nepohyblivá část motoru, kde je umístěn magnetický obvod. 

Tento magnetický obvod je tvořen permanentními magnety nebo dynamo plechy. 

Na pólech statoru je navinuto budicí vinutí, na které je přivedeno stejnosměrné 

napětí. Budicím vinutím na statoru protéká stejnosměrný proud, který vytváří 

magnetické pole. 

Rotor je pohyblivá část motoru, která je vždy tvořena z cívek. Cívky jsou umístěny 

do drážek rotoru a jejich konce jsou připojeny na komutátor. Přivedením napětí 

na kotevní svorky vznikne magnetické pole v rotoru. Následným vzájemným 

působením magnetického pole ve statoru a rotoru se uvede rotor do pohybu. 

Existují různé druhy stejnosměrných motorů s rozdílnými vlastnostmi. Rotor 

zůstává stejný v podstatě u všech druhů stejnosměrných motorů. Stator je tvořen 

z permanentních magnetů nebo z vinutých cívek. Tímto kritériem lze rozdělit 

stejnosměrné motory do dvou kategorií[11]: 

• Stejnosměrné motory s permanentními magnety, 

• Stejnosměrné motory s vinutím – dále je lze rozdělit dle zdroje budícího 

magnetického toku: 

o Derivační motory, 

o Motory se sériovým buzením, 

o Kompaundní motory. 
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1.5.1 Derivační motory 

Motory s derivačním buzením mají budící vinutí paralelně připojeno k obvodu 

kotvy. Statorové a rotorové vinutí je připojeno ke stejnému zdroji elektrické 

energie. Na Obr. 12 lze vidět schéma derivačního motoru. 

 

Obr. 12 Schéma derivačního motoru [12] 

Výhodou derivačního motoru je dobrá kontrola rychlosti, ale počáteční moment 

je malý z důvodu malého proudu na začátku pohybu. To je způsobenou velkým 

odporem na budicím vinutí. Tento typ motoru se používá v případě, že je potřeba 

konstantní rychlost a nevadí, že je počáteční moment malý.[13] 

1.5.2 Motory se sériovým buzením 

U stejnosměrného motoru se sériovým buzením je budicí obvod sériově připojen 

k obvodu kotvy. Ze schématu motoru se sériovým buzením je zřejmé, že 

statorové a rotorové vinutí je připojeno ke stejnému zdroji elektrické energie a 

jednotlivými vinutími teče stejně velký proud. Zapojení stejnosměrného motoru 

se sériovým buzením je vyobrazeno na Obr. 13. [13] 
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Obr. 13 Schéma motoru se sériovým buzením [12] 

V porovnání s derivačním motorem má tento typ motoru slabší dráty na vinutí, 

méně závitů, menší odpor, a proto je počáteční moment vetší. Sériově buzené 

motory se používají v případě, že je na počátku potřeba velký moment najednou 

- například při zvedání těžkých věcí, ale není potřeba až tak přesná regulace 

rychlosti. [13] 

1.5.3 Kompaundní motor 

Kompaundní motor je kombinací, jak derivačního, tak sériově buzeného motoru 

a kombinuje tedy i jejich charakteristiky a kvality. Tento typ motoru má vyšší 

startovní moment než derivační motor a zároveň se dá lépe kontrolovat rychlost 

než u sériového motoru. Schéma kompaundního motoru lze vidět na Obr. 14. 

[12, 13] 

 

Obr. 14 Schéma kompaundního motoru [12] 
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1.5.4 Kartáčové stejnosměrné motory 

Kartáčové motory jsou široce dostupné na trhu v mnoha velikostech. Jsou 

relativně levné, jednoduše řízené a celkem efektivní. 

Tento typ motoru na rotoru používá pro přepínaní cívek komutátor tak, aby se 

motor otáčel. Komutátor je soustava vzájemně elektricky oddělených vodivých 

kovových lamel upevněných na hřídeli rotoru. Na tento komutátor přilehají uhlíky 

(kartáče), kterými je přiveden do rotoru elektricky proud. Zvyšováním napájecího 

napětí vede k vyšším otáčkám motoru. Stator obsahuje budicí obvod, který je 

tvořen permanentními magnety nebo elektromagnety.  

Nástupcem kartáčového motoru je bezkartáčový motoru, který jej ve všech 

ohledech překonává. 

 

Obr. 15 Kartáčový stejnosměrný motor [14] 

1.5.5 Bezkartáčové motory 

Bezkartáčový stejnosměrný motor má rotor tvořen permanentními magnety, a 

proto nepotřebuje na rotor přivádět elektrický proud. Vinutí cívek na statoru je 

zapínáno pomocí řídící elektroniky tak, aby byl neustále vyvoláván točivý moment 

na rotoru. Stejnosměrné napájení je elektronickou řídící jednotkou měněno na 

střídavý proud. Řídící jednotka musí sledovat pozici rotoru - například pomocí 
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Hallovy sond - aby správně přepojovala vinutí a vytvářela synchronní 

elektromagnetické točivé pole ve statoru. Řídící jednotka může regulovat napětí 

a proud do cívek statoru a tím přímo ovlivňovat rychlost otáčení. Tím, že není 

použit komutátor je bezkartáčový motor nenáročný na údržbu, ale náročný 

z hlediska řídící elektroniky, která musí zajištovat příslušnou komutaci proudu ve 

vinutích. Konstrukční řešení bezkartáčového motoru lze vidět na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Konstrukční řešení bezkartáčového motoru [15] 

1.5.6 Fyzikální popis stejnoměrného motoru 

s permanentními magnety 

Tento typ DC motoru s buzením pomocí permanentních magnetů je použit 

v robotu Stäubli PUMA 200. Schéma motoru je vyobrazeno na Obr. 17.  

 

Obr. 17 Schéma DC motoru s permanentními magnety [16] 

Dle Kirchhoffova zákona napětí uzavřenou smyčkou, lze napsat rovnici (1.5.6-1) 
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 𝑅𝑎𝑖𝑎 + 𝐿𝑎
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑣𝑏(𝑡) = 𝑣𝑠(𝑡), (1.5.6-1) 

kde 𝑅𝑎 je odpor vinutí motoru, 𝑖𝑎 je proud protékající vinutím, 𝐿𝑎 induktance, 𝑣𝑠 

je napájecí napětí a 𝑣𝑏 je zpětné elektromotorické napětí. 

Rovnice popisující závislost zpětného elektromotorického napětí 𝑣𝑏  na otáčkách 

𝜔(𝑡) a konstantě 𝑘𝑏(1.5.6-2) 

 𝑣𝑏 = 𝑘𝑏 ∙ 𝜔(𝑡)  (1.5.6-2) 

Závislost krouticího momentu na proudu vinutím je (1.5.6-3) 

 𝑇𝑀(𝑡) = 𝑘𝑇 ∙ 𝑖𝑎(𝑡), (1.5.6-3) 

kde 𝑇𝑀 je daný moment, 𝑘𝑇 momentová konstanta a 𝑖𝑎 proud v cívce. 

Vztah momentů a dynamické odpovědi systému lze popsat rovnicí (1.5.6-4) 

 𝐽𝑀
𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
(𝑡) + 𝐵𝑀∙ ∙ 𝜔(𝑡) = 𝑇𝑀(𝑡) − 𝑇𝐿(𝑡), (1.5.6-4) 

kde 𝐽𝑀 je moment setrvačnosti motoru, 𝐵𝑀∙ je koeficient tření a 𝑇𝐿 je moment 

zátěže. 

Použitím předchozích čtyř rovnic (1.5.6-1 až 1.5.6-4) vyjádříme rovnice (1.5.6-5) 

a (1.5.6-6) 

 𝐿𝑎

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑎𝑖𝑎 + 𝑘𝑏 ∙ 𝜔(𝑡) = 𝑣𝑠(𝑡) (1.5.6-5) 

 𝐽𝑀
𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
(𝑡) + 𝐵𝑀∙ ∙ 𝜔(𝑡) − 𝑘𝑏 ∙ 𝑖𝑎(𝑡) = −𝑇𝐿(𝑡). 

(1.5.6-6) 
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Poměr 𝐿𝑎/𝑅𝑎 je tzv. elektrická časová konstanta a poměr 𝐽𝑀/𝐵𝑀∙ je tzv. 

mechanická časová konstanta. Elektrická časová konstanta bývá většinou 

zanedbána vzhledem ke své velikosti oproti mechanické konstantě. Lze tedy 

napsat 

 𝑖𝑎(𝑡) =
𝑣𝑠(𝑡)

𝑅𝑎
−

𝑘𝑏

𝑅𝑎
∙ 𝜔(𝑡). (1.5.6-7) 

V kombinaci s rovnicí (1.5.6-6) dostaneme (1.5.6-8) 

 
𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
(𝑡) + (

𝐵𝑀∙

𝐽𝑀
+

𝑘𝑏
2

𝐽𝑀𝑅𝑎
) ∙ 𝜔(𝑡) =

𝑘𝑏

𝐽𝑀𝑅𝑎
−

𝑇𝐿(𝑡)

𝐽𝑀
∙ 𝑣𝑠(𝑡) (1.5.6-8) 

 

1.6 Řízení stejnosměrných motoru a servořízení 

Schopnost řídit stejnosměrný motor nebo jakýkoliv jiný motor je esenciální pro 

jakýkoliv mechatronický systém. Příkladem toho je robot. Pro přesné polohování 

a regulaci rychlosti mechanismu je potřeba hned několika věcí, jako například 

výkonový H-můstek, budiče, enkodér a v neposlední řadě regulátor. 

1.6.1 H-můstek 

H-bridge, česky H-můstek, je zařízení, které umožnuje řídit prostřednictvím PWM 

modulace obousměrně proud ve vinutí motoru. K docílení této kontroly nad 

směrem je potřeba řídit směr proudu pomocí H-můstku. Ten se skládá z 

jednoduchého obvodu a čtyř spínačů. Název H-můstku vychází z faktu, že jeho 

celá konstrukce připomíná písmeno H. Když jsou spínače S1 a S4, (dle Obr. 18), 

sepnuty, a S2 a S3 rozpojeny, je na motor přivedeno kladné napětí. Otevřením 

spínačů S1 a S4 a sepnutím spínačů S2 a S3 je toto napětí obráceno, což 

umožnuje reverzní provoz motoru. Spínače, které jsou nad sebou, tedy S1 a S2, 

by neměly byt nikdy sepnuty současně, protože by to způsobilo zkrat na zdroji 

vstupního napětí. Totéž platí pro spínače S3 a S4. [17] 
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Obr. 18 H-můstek [17] 

Při zapnutí obou horních nebo obou spodních spínacích prvků motor klade odpor 

otáčení, čímž vzniká brzdící mechanismus. Tak lze motor zpomalit či zastavit. 

Jedná se o tzv. dynamické brzdění. Další možností zastavení motoru je 

prostřednictvím pasivních odporů v uložení rotoru, kdy se vypnou všechny čtyři 

spínací prvky. Možné kombinace stlačení tlačítek a reagování motoru na tyto 

kombinace jsou uvedeny v Tab. 1. [18] 

S1 S2 S3 S4 Stav 

Vypnut Vypnut Vypnut Vypnut Motor stojí nebo samovolně zpomaluje 

Sepnut Vypnut Vypnut Sepnut Motor se otáčí ve směru hodinových ručiček 

Vypnut Sepnut Sepnut Vypnut Motor se otáčí proti směru hodinových ručiček 

Sepnut Vypnut Sepnut Vypnut Motor brzdí a zpomaluje dynamická brzda 

Vypnut Sepnut Vypnut Sepnut Motor brzdí a zpomaluje dynamická brzda 

Sepnut Sepnut Vypnut Vypnut Zkratování 

Vypnut Vypnut Sepnut Sepnut Zkratování 

Tab. 1 Stavy sepnutí H-můstku 
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1.6.2 PWM 

PWM (v angličtině zkratka pro Pulse Width Modulation) neboli pulzně šířková 

modulace je způsob řízení periodického dvouhodnotového signálu změnou dob, 

ve kterém je signál v aktivním stavu. Tato PWM modulace slouží k řízení střední 

hodnoty stejnosměrného napětí v čase. Jedná se o periodický děj, u kterého 

často bývá nosná frekvence konstantní. Spínací frekvence PWM musí být 

mnohem rychlejší, než aby mohla ovlivnit elektrické zařízení. U elektrických 

ohřívačů probíhá spínaní několikrát za minutu, zatímco pro motory se může 

jednat o frekvence jednotek až desítek kilohertz.  

Důležitým parametrem u PWM je kromě frekvence také střída. Střída (značíme 

D) znamená u periodických signálu poměr časů, ve kterých je signál 

v jednotlivých úrovních. Může se uvádět v procentech nebo v poměrných 

hodnotách. Lze ji spočítat dle následujícího vztahu: 

 𝐷 =
𝜏

𝑇
 (1.6.2),   

kde 𝜏 je délka pulzu, při které je hodnota napětí maximální a T je délka periody. 

Schéma PWM signálu lze vidět na Obr. 19, pro střídu 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 

100 %. 

 

Obr. 19 Schéma PWM signálu [19] 
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1.7 PID regulátor 

Obecně lze rozdělit regulátory na základě [20]: 

• Přívodu energie na 

o Přímé – nepotřebují k činnosti pomocnou energii, 

o Nepřímé – potřebují k činnosti pomocnou energii. 

• Podle průběhu výstupního signálu na 

o Spojité, 

o Nespojité. 

• Podle linearity na 

o Lineární,  

o Nelineární. 

Regulátory typu PID jsou tvořeny třemi akčními složkami: proporcionální (P), 

integrační (I) a derivační (D). V závislosti na tom, které složky jsou použity při 

regulaci, rozlišujeme následujících pět typů regulátorů [20]: 

• P-regulátor (proporcionální regulátor) 

• I-regulátor (integrační regulátor) 

• PI-regulátor (proporcionálně-integrační regulátor), 

• PD-regulátor (proporcionálně-derivační regulátor) 

• PID-regulátor (proporcionálně-integračně-derivační regulátor) 
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1.7.1 Ideální P-regulátor 

Tento regulátor nastavuje hodnotu akční veličiny u proporcionálně, neboli 

úměrně, k regulační odchylce e. Jeho chování lze popsat vztahem  

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒(𝑡), (1.7.1-1) 

kde 𝑟0 je tzv. zesílení neboli proporcionální konstanta P-regulátoru. Přenos R(s) 

ideálního P-regulátoru je 

 𝑅(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑟0. (1.7.1-2) 

Statická charakteristika P-regulátoru je přímka se směrnicí 𝑟0. To lze vidět na 

Obr. 20, kde index „s“ značí ustálený stav. P-regulátor je statický systém, neboť 

existuje statická charakteristika, a proto pří řízení statického systému nezajistí P-

regulátor nulovou regulační odchylku. V případě řízení mechanického systému 

se v principu jedná o vnesení elektronicky realizované pružiny do systému. [20] 

  

Obr. 20 Statická charakteristika P a PD-regulátoru vlevo a napravo přechodová charakteristika P-regulátoru 
[20] 

1.7.2 Ideální I-regulátor (integrační regulátor) 

Ideální I-regulátor nastavuje akční veličinu u úměrně integrálu regulační 

odchylky. Jeho chování lze popsat vztahem 

 𝑢(𝑡) =
1

𝑇1
∙ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(0) = 𝑟1 ∙ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(𝑜)

𝑡

0

𝑡

0
, (1.7.2-1) 
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kde 𝑇1 je časová integrační konstanta regulátoru. Převracená hodnota 1/𝑇1 je 𝑟1 

a to je integrační konstanta regulátoru. Derivací rovnice (1.7.2-1) získáme 

rychlostní formu I-regulátoru 

 𝑢′(𝑡) = 𝑟1 ∙ 𝑒(𝑡), (1.7.2-2) 

tj. rychlost změny akční veličiny je úměrná regulační odchylce. Přesnost R(s) 

ideální I-regulátoru je tedy 

 𝑅(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝑟1

𝑠
. (1.7.2-3) 

Z předchozích vztahů lze vyvodit, že jediný ustálený stav, tj. kdy 𝑢′(𝑡) = 0, může 

nastat pouze v případě nulové regulační odchylky a trvalá regulační odchylka 

může tedy být jen nulová. I-regulátor je astatický systém, (tj. nemá statickou 

charakteristiku), a tedy lze pří řízení statického systému zajistit I-regulátorem 

nulovou trvalou regulační odchylku. Ze srovnání P-regulátor a I-regulátoru je 

zřejmé, že P-regulátor zasahuje okamžitě, ale zanechává trvalou regulační 

odchylku, zatímco I-regulátor zasahuje pozvolna až do dosažení nulové 

regulační odchylky. [20] 

 

Obr. 21 Přechodová charakteristika ideálního I-regulátoru [20] 

1.7.3 Ideální PI-regulátor (proporcionálně-integrační 

regulátor) 

Spojením integrační a proporcionální složky vznikne ideální PI-regulátor, který 

lze popsat vztahem (1.7.3-1) 
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 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝑟1 ∙ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑢(0)
𝑡

0
, (1.7.3-1) 

kde pro integrační časovou konstantu 𝑇1 platí 

 𝑇1 =
𝑟0

𝑟1
. (1.7.3-2) 

Derivací rovnice (1.7.3-2) dostaneme popis ideálního PI-regulátoru v rychlostní 

formě 

 𝑢′(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒′(𝑡) + 𝑟1 ∙ 𝑒(𝑡) (1.7.3-2) 

odkud určíme přenos PI-regulátoru 

 𝑅(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝑟0∙𝑠+𝑟1

𝑠
= 𝑟0 +

𝑟1

𝑠
. (1.7.3-4) 

PI-regulátor je astatický systém - nemá statickou charakteristiku. Pří řízení 

statického systému je možné PI-regulátorem dosáhnout nulovou trvalou 

regulační odchylku. [21] 

 

Obr. 22 Přechodová charakteristika PI-regulátoru [20] 

1.7.4 Ideální PD-regulátor (proporcionálně derivační 

regulátor) 

Pří derivaci regulační odchylky e v aktuálním čase t, tj. dle e‘(t), lze předpovídat 

budoucí vývoj regulační odchylky a podle toho i upravit akční zásah u. 
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Samostatně derivační složku nelze využít, protože reaguje pouze na změnu 

regulační odchylky. Jakmile se regulační odchylka ustálí, derivační složka je 

nulová. Při výrazné regulační odchylce by akční zásah od derivační složky byl 

nulový. Při řízení mechanického systému se v případě aplikace D složky jedná 

v principu o realizaci elektronického tlumiče. Realizace D složky naráží v praxi na 

problémy spojené se získáním kvalitního zpětnovazebního rychlostního signálu, 

protože je principiálně nekauzální. Jednalo by se o předvídání budoucnosti dle 

trendu. 

 Ideální regulátor lze popsat vztahem  

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐷 ∙ 𝑒′(𝑡) (1.7.4-1) 

 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ (𝑒(𝑡) + 𝑇𝐷 ∙ 𝑒′(𝑡)), (1.7.4-2) 

kde platí vztah mezi derivační konstantou 𝑟𝑑 a derivační časovou konstantou 𝑇𝑑 

 𝑇𝐷 =
𝑟𝐷

𝑟0
. (1.7.4-3) 

Pro přenos ideálního PD-regulátoru platí 

 𝑅(𝑠) = 𝑟0 + 𝑟𝐷 ∙ 𝑠. (1.7.4-4) 

Z ustáleného stavu, kdy derivace jsou nulové, snadno zjistíme, že statická 

charakteristika PD-regulátoru má stejný průběh jako statická charakteristika P-

regulátoru, protože platí 

 𝑢𝑠 = 𝑟0 ∙ 𝑒𝑠, (1.7.4-5) 

kde index „s“ značí ustálený stav. Pří řízení statického systému nezajistí PD-

regulátor nulovou regulační odchylku. Z průběhu přechodové charakteristiky PD-
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regulátoru je vidět, že tento regulátor okamžitě ostře reaguje na změnu regulační 

odchylky, a to se negativně odráží při ovlivnění regulační odchylky šumem. [20, 

22] 

 

Obr. 23 Přechodová charakteristika PD-regulátoru 

1.7.5 Ideální PID-regulátor (proporcionálně-integračně-

derivační regulátor) 

Spojením všech tří složek obdržíme ideální PID-regulátor, který lze popsat 

vztahem 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝑟1 ∙ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑟𝐷 ∙ 𝑒′(𝑡) + 𝑢(0)
𝑡

0
. (1.7.5-1) 

Dalším možným tvarem je 

 𝑢(𝑡) = 𝑟0 ∙ (𝑒(𝑡) +
1

𝑇1
∙ ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇𝐷 ∙ 𝑒′(𝑡)) + 𝑢(0)

𝑡

0
, (1.7.5-2) 

kde pro integrační časovou konstantu 𝑇1 platí 

 𝑇1 =
𝑟0
𝑟1

 (1.7.5-3) 

a pro derivační časovou konstantu 𝑇𝐷 platí  

 𝑇𝐷 =
𝑟𝐷

𝑟0
. (1.7.5-4) 
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Derivací rovnice (1.7.5-1) získáme popis ideálního PI-regulátoru v rychlostní 

formě 

 𝑢′(𝑡) = 𝑟0 ∙ 𝑒′(𝑡) + 𝑟1 ∙ 𝑒(𝑡) + 𝑟𝐷 ∙ 𝑒′′(𝑡) (1.7.5-5) 

odkud určíme přenos PID-regulátoru 

 𝑅(𝑠) =
𝑟0∙𝑠+𝑟1+𝑟𝐷∙𝑠2 

𝑠
= 𝑟0 +

𝑟1

𝑠
+ 𝑟𝐷 ∙ 𝑠. (1.7.5-6) 

PID-regulátor je astatický systém - nemá statickou charakteristiku, takže při řízení 

statického systému je možné PID-regulátorem dosáhnout nulovou trvalou 

regulační odchylku.  

 

Obr. 24 Přechodová charakteristika PID-regulátoru [20] 

1.8 Naladění regulátoru 

Existuje mnoho postupů, jak naladit parametry regulátoru. Kvalitní naladění je 

otázkou správné identifikace systému, nastavení periody vzorkování a 

všeobecného povědomí o fungování jednotlivých regulátorů. Řada postupů se 

snaží určit parametry na základě pozorování systému při jeho vybuzení nebo 

vychází čistě z empirického poznání. 

1.8.1 Metoda pokus-omyl 

Metoda pokus-omyl je manuální postup založený na empirických poznatcích a 

hodnocení operátora, který ladí regulátor. V případě tohoto postupu se testuje 

odezva uzavřené smyčky systému na skok vstupní veličiny. Poté dochází 
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k postupnému nastavování jednotlivých parametrů za účelem dosažení 

požadovaných výstupů. 

Je řada postupů, které se snaží tento proces hledání parametrů zefektivnit. U 

všech platí, že se nejdříve začíná s proporcionální složkou 𝐾𝑝, dále se přistupuje 

k nastavení časové integrační konstanty 𝑇𝑖 a nakonec se nastaví časová 

derivační konstanta 𝑇𝑑. [22, 23] 

Postup ladění metodou pokus-omyl vypadá takto: 

1. Eliminuje se vliv integrační a derivační složky. To znamená, že časová 

integrační konstanta je nastavena na maximum a derivační na minimum. 

2. Následně se zvyšuje proporcionální složka do té doby, než nezačne 

systém trvale oscilovat. Po dosažení oscilace se proporcionální složka 

sníží na 45 % aktuální hodnoty. 

3. Dále se začne snižovat hodnota integrační časové konstanty do okamžiku 

opětovného vzniku trvalých kmitů. Poté se nalezená hodnota zvýší 

trojnásobně. 

4. Posledním krokem je zvětšování časové konstanty derivační složky. Ta se 

zvětšuje do okamžiku dosažení opětovného kmitání. Následně se hodnota 

časové derivační složky vydělí třemi. 

1.8.2 Metoda Ziegler-Nichols 

Jedná se o jednu z nejstarších a nejznámějších heuristických metod pro 

nastavování regulačních parametr . 

Základem je regulovanou soustavu přivést na hranici stability a následně odečíst 

hodnotu kritické periody 𝑇𝑢 a kritického zesílení 𝐾𝑢. Z těchto hodnot se určí 

parametry regulátoru za pomoci empirických vztahů. [21] 

Postup za pomoci metody Ziegler-Nichols: 
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1. Nejdříve se eliminuje vliv integrační a derivační složky.  

2. Zvýší se proporcionální složka 𝐾𝑝 a tím se přivede soustava na kmitavou 

mez stability. 

3. Z naměřených záznamů regulované veličiny se odečte hodnota kritické 

periody 𝑇𝑢 a odpovídající kritické zesílení regulátoru 𝐾𝑢. Z odečtených 

kritických hodnot se dopočtou parametry regulátoru. 

 

 𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝑑 

P 0,5 ∙ 𝐾𝑢.   

PI 0,45 ∙ 𝐾𝑢. 𝑇𝑢/1,2  

PID 0,6 ∙ 𝐾𝑢. 𝑇𝑢/2 𝑇𝑢/8 

Tab. 2 Empirické vztahy pro výpočet parametrů regulátoru 

 

1.8.3 Gradientní metoda  

Kromě metod specializujících se na ladění regulátoru lze využít i obecných 

optimalizačních postupů. Cílem gradientní metody je nalezení jednotlivých 

parametrů, v našem případě parametrů PID – regulátoru, tak, aby se 

minimalizovala chyba. 

Gradientní metoda je založena na iterativním výpočtu směru gradientu 

optimalizované cílové funkce. Gradientem se nazývá první parciální derivace 

cílové funkce podle optimalizovaného parametru a určuje směr největšího růstu 

funkce. V případě více rozměrné optimalizace lze tyto parciální derivace 

parametrů seskupit do jednoho vektoru 
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 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐹(𝑥𝑗⃗⃗  ⃗) = ∇𝐹(𝑥𝑗⃗⃗  ⃗) = 𝐺 (𝑥𝑗⃗⃗  ⃗) (1.8.3-1) 

 

 𝐺 (𝑥𝑗⃗⃗  ⃗) = [
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
,

𝜕𝐹

𝜕𝑥2
… . .

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑛
]. (1.8.3-2) 

Když nelze hodnotu gradientu analyticky dopočítat, nebo je výpočet příliš časově 

náročný, je potřeba využít numerických metod. Parciální derivaci lze nahradit 

diferenčním podílem. Mezi nejpoužívanější patří jednosměrná, případně centrální 

diference. 

 Jednosměrná diference: 

 
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
=

𝐹(𝑥1 + ∆𝑥1, 𝑥2, … ) − 𝐹(𝑥1, 𝑥2, . . )

∆𝑥1
 (1.8.3-3) 

 Centrální diference: 

 
𝜕𝐹

𝜕𝑥1
=

𝐹(𝑥1 + ∆𝑥1, 𝑥2, … ) − 𝐹(𝑥1 − ∆𝑥1, 𝑥2, . . )

2 ∙ ∆𝑥1
 (1.8.3-4) 

Většina optimalizací je postavena na principu minimalizace cílové funkce, avšak 

ve směru gradientu dochází k největšímu růstu. Při využívaní gradientní metody 

se za cílovou funkci často volí velikost odchylky od ideálního řešení, kterou 

chceme minimalizovat a jako směr postupu gradientního algoritmu se volí směr 

největšího spádu, tedy směr záporný ke směru gradientu. 

Metoda postupu po spádnici zajistí pohyb z počátečního, náhodně určeného, 

bodu ve směru největšího poklesu cílové funkce. Při každé nové iteraci je velikost 

a směr gradientu, respektive směr největšího spadu, znovu aktualizován a 

postup má následně charakter „cik-cak“ pohyb. To lze vidět na Obr. 25. 
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Obr. 25 Schéma postupu gradientní metody [24] 

Normováním se dále upravuje velikost výsledného vektoru směru postupu 

gradientního algoritmu - viz rovnice (1.8.3-5), kde 𝛿𝑗 označujeme jako normovaný 

směr gradientního a ‖𝐺𝐽
⃗⃗  ⃗‖ algoritmu a je normou vektoru 𝐺𝐽

⃗⃗  ⃗ 

 𝛿𝑗 = −
𝐺 𝑗

‖𝐺𝑗
⃗⃗  ⃗‖

 (1.8.3-5) 

 

‖𝐺𝐽
⃗⃗  ⃗‖ = √∑ (

𝜕𝐹

𝜕𝑥𝑖
)
𝑗

2
𝑛
𝑖=1 . 

(1.8.3-6) 

Výpočet nové hodnoty optimalizovaného parametru je poté dán rozdílem staré 

hodnoty parametru a kroku, o velikosti 𝑎, v záporně normovaném směru 

gradientu - viz rovnice (1.8.3-4) 

 𝑥 𝑗+1 = 𝑥𝑗⃗⃗  ⃗ − 𝑎
𝐺𝐽⃗⃗ ⃗⃗  

‖𝐺𝐽⃗⃗ ⃗⃗  ‖
. (1.8.3-4) 

U této metody je největším problémem správná volba kroku 𝑎. Je třeba se také 

pozastavit nad otázkou, zda volit fixní velikost kroku, nebo krok prostupně 

upravovat dle postupu algoritmu. Při volbě příliš velkého kroku je možné, že se 

hledané minimum cílové funkce mine a metoda začne oscilovat. V takovém 
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případě je tedy potřeba zmenšit krok. Příliš malý krok ale vede k časové 

náročnosti celé optimalizace. Pro zvýšení efektivity jsou doporučovány různé 

variace kroku, jako například občasné zařazovaní diagonálních kroků. 

Další důležitou otázkou je správná volba podmínek, za kterých se má 

optimalizace ukončit. Jako podmínka se používá velikost zlepšení cílové funkce 

mezi jednotlivými iteracemi a pokles normy gradientu. Příliš přísné mezní 

podmínky celou optimalizaci zbytečně prodlužují a nevedou k výraznému 

zlepšení dosažených hodnot cílové funkce. 

1.9 Kaskádní regulace 

Pro správné fungování servopohonů je klíčové zpětnovazební řízení. Nejčastější 

formou zpětnovazebného řízení je tzv. kaskádní regulace, která využívá seřazení 

více regulátorů do kaskády, což vede ke zlepšení celkové regulovatelnosti 

systému a k jednoduchosti jeho ladění. 

 

Obr. 26 Schéma kaskádní regulace [25] 

V jednotlivých vrstvách tyto smyčky vrací dosaženou hodnotu veličin a následně 

ji odečítají od požadovaných hodnot. Tím dojde k vyjádření chybové hodnoty 

veličiny, kterou je třeba minimalizovat. Do těchto smyček lze zahrnout různé 

formy regulátoru, filtrů. Vnitřní proudová smyčka bývá nejrychlejší a poté se 

postupuje až k vnější smyčce s nejpomalejší zpětnou vazbou. Cílem je 

dosáhnout v každé ze smyček co největšího propustného pásma, a to směrem 

od proudové smyčky, přes smyčku rychlostní až k polohové.  
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2.  Analýza robota 

2.1 Robot Säubli PUMA 200 UNIMATE 

Pro implementaci nového řídícího systému byl vybrán šestiosý robot Stäubli 

PUMA 200. Dříve tento robot nesl název pouze PUMA 200, ale později firma 

Säubli odkoupila firmu UNIMATE, která vyvinula robota PUMA 200, a převzala 

její produkty.Název PUMA je zkratkou z anglického názvu „Programmable 

Universal Manipulation Arm“. Roboty PUMA 200 a Stäubli PUMA 200 jsou téměř 

identické co se týče konstrukce. 

Robot Säubli Puma 200 byl dodáván ve velkém balení, kde robot zaujímal menší 

prostor, než samotný řídící systém. Řídící systém robotické ruky se skládal 

z takzvaného I/O modulu a počítačového řídícího systému, který obsahoval 

procesor, paměť a servořadiče. Robota lze vidět na Obr. 27. 

 

Obr. 27 Robot Säubli PUMA 200[26] 

Roboty PUMA byly průkopníky ve využití moderních robotů. Robot PUMA 200 

byl použit pro asistenci při operaci mozku viz. Obr. 28. 



46 
 

 

Obr. 28 PUMA 200 jako operační asistent [27] 

Robot PUMA 200, je klasický šestiosý manipulátor. První tři osy byly osazeny DC 

motory s výkonem ca. 75 W a úhlovým senzorem (kvadraturním enkodérem), 

který měl 1000 inkrementů na jednu otáčku. Rozlišení tohoto čidla bylo ±0.36°na 

otáčku. Pohyb prvních tří os byl tedy zajištěn těmito kinematickými dvojicemi, 

které mají elektromechanické brzdy. Manipulace robotickým zapěstím je 

realizována pomocí druhých tří os a jsou osazeny motory menších rozměrů a 

umístěny v druhém rameni. Tyto motory mají výkon ca. 35 W a jsou osazeny 

úhlovým senzorem s 800 inkrementy na otáčku. Rozlišení čidla je ±0.45° na 

otáčku. 

Parametry robota PUMA 200 z katalogu jsou[26]: 

• šestiosé rameno s tříosou sférickou dvojicí. 

• Maximální dosah 400 mm od středu rámu, kde se nachází počátek 

souřadnicového systému až do středu sférické dvojice. 

• Hmotnost ramene je 13.2 kg. 

• Maximální zatížení 2.2 kg. 

• Maximální rychlost koncového bodu po přímé trajektorii je 1245 mm/s. 
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Po převzetí robota firmou Säubli a několika úpravách provedených vedoucím 

práce, Ing. Martinem Nečasem, MSc., Ph.D., došlo ke změně rozlišení enkodérů 

na všech motorech. V případě prvních třech os došlo k výměně motorů jako 

takových firmou Stäubli a i k výměně enkodérů, vedoucím diplomové práce, 

v důsledku nefunkčnosti enkodérů na těchto nových motorech. Tyto nové 

enkodéry mají rozlišení 12000 pulzů na otáčku. V případě malých motorů (druhé 

tři osy) došlo k upgradů enkodéru přímo firmou Säubli a to z 800 na 4096 pulzů 

na otáčku. 

2.2 Přímá kinematická úloha 

Přímá úloha kinematiky je přímá závislost nastavení jednotlivých rotačních os 

robota v závislosti na poloze a orientaci konečného efektoru robota. Řešení této 

úlohy lze zapsat ve tvaru  

 𝐻 = 𝑓(𝑞). (2.2-1) 

Pro řešení dopředné kinematiky je nutné zavést souřadnicové systémy pro popis 

robota. Na Obr. 29 jsou zakresleny jednotlivé souřadnicové systémy robota. 
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Obr. 29 Souřadnicové systémy a úhly natočení [26] 

Jelikož je robot Puma 200 angulárního typu, jsou všechny jeho pohony umístěny 

v rotačních vazbách mechanismu. Jinými slovy: úhly natočení dílčích ramen 

robota jsou nezávislé souřadnice q 

 𝒒 = [𝜑1 𝜑2 𝜑3 𝜑4 𝜑5 𝜑6]
𝑇. (2.2-2) 

Transformační matice jsou funkcí pouze nezávislých souřadnic q. Ostatní členy, 

které se v nich objeví, a které definují geometrii robota, jsou konstantní. Výsledná 

transformační matice je 

 𝑻06(𝒒) = ∏ 𝑻𝑖−1,𝑖(𝜑𝑖)
6
𝑖=1 . (2.2-3) 
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Obr. 30 Mechanický model robota 

Řízeným bodem u průmyslových robotů je konec celého řetězce nesoucí nástroj, 

manipulační nebo diagnostické zařízení. Koncový bod je na Obr. 30 vyobrazen 

bodem E a jeho radiusvektor je 

 𝒓0𝐸 = 𝑻06(𝑞)𝒓6𝐸 (2.2-4) 

 𝒓0𝐸 = 𝑻𝜑𝑧(𝜑1)𝑻𝑍(𝑙1)𝑻𝜑𝑦(𝜑2)𝑻𝑦(𝑙2)𝑻𝑧(𝑙3)𝑻𝜑𝑦(𝜑3)𝑻𝑦(𝑙4)𝑻𝑧(𝑙5) 

𝑻𝜑𝑧(𝜑4)𝑻𝜑𝑦(𝜑5)𝑻𝑧(𝑙6)𝑻𝜑𝑧(𝜑6)𝒓6𝐸. 

(2.2-5) 

2.3 Inverzní kinematická úloha 

Úkolem inverzní kinematiky je nalézt zobrazení z prostoru poloh koncového 

efektoru X do prostoru kloubových souřadnic q. Jinými slovy: definujeme polohu 

a hledáme úhly natočení všech kloubů. Tuto úlohu lze zapsat rovnicí [28]  
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 𝒒 = 𝑓−1(𝑿). (2.3-1) 

Vzhledem ke kinematické podobnosti robotů a úspoře času byla využita inverzní 

kinematika od kolegy Ing. Jindřicha Dvořáka z diplomové práce na téma řízení a 

kinematická kalibrace robota Stäubli RX-60 [28]. Dále jsou uvedeny pouze 

výsledné vztahy pro výpočet natočení a jejich odvození je detailněji rozepsáno 

ve výše zmíněné diplomové práci na straně 43.  

 𝜑1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑟𝑦, 𝑟𝑥) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑙2𝑎, ±√𝑟2 − 𝑙2𝑎
2  (2.3-2) 

 𝜑2 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(±√1 − 𝐵2, 𝐵), (2.3-3) 

kde B je 

 𝐵 =
𝑟𝑥1(𝑙2𝑏 + 𝑙4 ∙ cos(𝜑3)) + (𝑟𝑧1 − 𝑙1)𝑙4sin (𝜑3)

[𝑟𝑥1
2 + (𝑟𝑧1−𝑙1)2]

 (2.3-4) 

 𝜑3 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(±√1 − 𝐴2, 𝐴), (2.3-5) 

kde A je 

 𝐴 =
(𝑟𝑥 cos(𝜑1) + 𝑟𝑦 sin(𝜑1))

2 + (𝑟𝑧 − 𝑙1)
2 − 𝑙4

2 − 𝑙2𝑏
2

2𝑙4𝑙2𝑏
 (2.3-6) 

 𝜑4 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑟23
∗ , −𝑟13

∗ ) (2.3-7) 

 
𝜑5 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−√𝑟13

∗ 2 + 𝑟23
∗ 2, 𝑟33

∗ ) 
(2.3-8) 

 𝜑6 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑟23
∗ , 𝑟31

∗ ). (2.3-9) 
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2.4 Model robota 

Pro vytvoření modelu bylo nejdříve potřeba vše naměřit, neboť rozměry 

jednotlivých součástí nejsou uvedeny v manuálu robota. Uvedeny jsou pouze 

vzdálenosti os navzájem od sebe. Potřebné rozměry pro vytvoření modelu byly 

naměřeny pomocí digitálního posuvného měřítka. Důvodem pro vytvoření 

modelu je nutnost řízení nejprve vyzkoušet simulačně, aby byla ověřena 

funkčnost inverzní kinematiky, trajektorie pohybu robota, a aby nedošlo 

k nechtěným kolizím.  

 

Obr. 31 3-D model robota v prostředí Autodesk Inventor 

Nejprve byly vymodelovány jednotlivé součásti robota a poté sestaveny 

dohromady tak, aby mezi jednotlivými tělesy byly realizovány odpovídající vazby. 

Vymodelování a sestavení proběhlo v programu Autodesk Inventor 2021. Po 

složení sestavy byla dále překontrolována vzdálenost os od sebe tak, aby 

odpovídala katalogovým rozměrům. Sestaveného robota lze vidět na Obr. 31. 

Sestaveného robota a jeho jednotlivé díly lze nalézt v příloze B. 
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2.5 Model robota v Simscape Multibody 

Dále bylo třeba sestavit model robota v Matlab Simscape Multibody za účelem 

verifikace funkčnosti inverzní kinematiky. Prvotní sestavení proběhlo 

automaticky, pomocí pluginu (doplněk do softwaru) Simscape Multibody Link, 

který se nejdříve nainstaloval do Matlabu, a poté do Autodesk Inventor. Po 

sestavení modelu v Inventoru se celá sestava automaticky převedla do formátu 

xml (Extensible Markup Language). Tento soubor ve formátu .xml se nahrál do 

Matlabu za pomocí příkazu sm_import(‘model_robota‘) a vytvořil se model 

v Simscape Multibody. Bohužel plugin nefungoval korektně, a to ani po 

extenzivních úpravách na modelu robota v Autodesk Iventor - jako například: 

posunutí těles do tzv. centerpointu a origin pointu nebo natočením těles do 

požadovaných směrů dle souřadnicových systému jednotlivých těles, jak bylo 

uvedeno na Obr. 29. 

Model byl proto sestaven manuálně přímo v Simscape Multibody. Vytvořené 

schéma lze vidět na Obr. 32 a skládá se z několika bloků. Prvním blokem je blok 

definující podmínky pro tvorbu modelů v tomto prostředí (zobrazeno fialovou 

barvou). Dalšími bloky jsou subsystémy nesoucí název Part 1 až Part 7 

(zobrazeno žlutě). Součástí těchto subsystémů jsou: tělesa tvořící robota a 

příslušné souřadnicové systémy. Jednotlivé party jsou spojeny pomocí kloubů, 

jejichž vstupy definují úhly natočení jednotlivých ramen.  

Vygenerovaný model robota tímto schématem je zobrazen na Obr. 33. Robot je 

zde zobrazen ve výchozí poloze. Schéma v Simulinku s příslušnými částmi lze 

nalézt v příloze C.  

Pro správné vygenerování modelu je  třeba nahrát příslušné části robota do bloků 

file solid, který jsou součástí každého subsystému s názvem Part 1 až Part 7.  
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Obr. 32 Schéma modelu robota Puma 200 v prostředí Simscape Multibody 

 

Obr. 33-D model robota v prostředí Simscape Multibody 
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2.6 Identifikace kabeláže robota 

Pro zprovoznění robota bylo v prvé řadě třeba identifikovat všechny kabely, které 

jsou z robota vyvedeny. Všechny vodiče jsou vyvedeny do jediného konektoru, 

který je umístěn na zadní části robota. Jedná se o konektor Han 72DD-HMC-M-

c, který lze vidět na Obr. 34 a Obr. 35. Dále byly použity, pro malé motory, 

ovládající zapěstí robota, spojovací konektory typu MDB1-15SH025P, a pro 

velké motory konektory typu molex. Konektor typu MDB1 lze vidět na Obr. 36. 

V případě konektoru Han 72DD-HMC-M-c bylo využito 57 pinů z celkových 72 

pinů. 30 pinů bylo využito pro enkodéry, 12 pinů pro napájení motorů, 2 piny pro 

brzdy velkých motorů a 1 pin pro uzemnění. Zbylé piny mohou být použity pro 

ovládání pneumatiky úchopné hlavice nebo pro teplotní čidla. Bohužel ke 

konektoru nebyla dodána žádná dokumentace a bylo nutné manuálně 

zidentifikovat všechny piny konektoru. 

 

Obr. 34 Konektor na zadní části Robota Puma 200 (male) 

 

Obr. 35 Konektor na zadní části Robota puma 200 (female) [29] 
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Obr. 36 Konektor typu MDB1-15SH025P [30] 

Uspořádání pinů lze vidět na Obr. 37. Na levé polovině konektoru je zapojení 

enkodérů, kde P1E značí enkodér prvního motoru. Obdobně tomu tak je pro P2E 

až po P6E. Pohony motorů byly označeny P1M až P6M. Brzdy pro první tři osy 

(první tři motory) jsou společné a byly označeny P1B, P2B a P3B. Teplotní čidla 

jsou v tabulce označeny P1T až P6T. V tabulce na Obr. 37, jsou také označeny 

piny pro řízení pneumatického pohonu gripperu a piny tlačítka, které sloužilo pro 

zapnutí a vypnutí brzd. 

 

Obr. 37 Uspořádání pinů 

Dále byl identifikován kabel vedoucí z robota do ethercat modulu EL7342 a 

přesunuty některé piny na konektoru Han 72DD-HMC-M-c (female) - ať již kvůli 

nevhodnosti polohy pinu nebo nefunkčnosti daného pinu. Kabel se dále větví na 

dvě části, a to na motorovou a signálovou. Zidentifikovaný kabel lze vidět na Obr. 

38. 
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Obr. 38 identifikace kabelu vedoucího z robota do EtherCAT modulu EL7342 

2.7 Příprava Beckhoff modulů 

Prvním krokem pro propojení robota a softwaru TwinCAT bylo zajištění 

komunikace mezi modulem EL7342 a počítačem. Protože tento modul nemá 

žádnou možnost, jak komunikovat s počítačem, bylo nutné připojit k tomuto 

modulu další modul, který zajistil komunikaci. Byl tedy vybrán modul EK1100, 

který obsahuje ethernetový port. Modul EK1100 se propojil s modulem EL7342, 

a tím zajistil komunikaci mezi modulem EL7342 a počítačem. Dále byla potřeba 

koncová uzávěrka EL9011, která se umístila na poslední modul EL7342. Modul 

EK1100 a koncovou uzávěrku EL9011 lze vidět na Obr. 39. 

 

Obr. 39 Vlevo Beckhoff EK1100 EtherCAT a napravo koncová uzávěrka EL9011 [31, 32] 



57 
 

Každý modul EL7342 zvládne ovládat maximálně 2 motory a bylo tedy nutné mít 

pro řízení robota alespoň tři moduly (6 motorů). Moduly se propojily dohromady 

tak, že měly jednotný zdroj napájení. Také bylo  třeba zajistit přívod 

stejnosměrného napětí 24 V. Propojení všech potřebných modulů a zapojení 

motorového a signálového kabelu lze vidět na Obr. 40. Také lze vidět, na Obr. 

40, desku s obvody DS26C32AMT, které slouží pro změnu napěťové úrovně 

jdoucí z malých motorů, neboť modul EL7342 nedokáže zaregistrovat původní 

napěťovou úroveň. Deska s obvody DS26C32AMT byla také použita v případě 

nově nainstalovaných enkodérů AVAGO AEDA-3300-TAM ENCODER 3000PPR 

na prvních třech osách pro adaptaci diferenciálních enkoderových signálu na 

napěťové signály vhodné pro enkoderový vstup modulů EL7342, které nejsou 

diferenciální. 

 

Obr. 40 Propojení modulů a zapojení kabeláže 

 

2.8 Zprovoznění motorů v TwinCAT 

Pro kontrolu funkčnosti všech komponent, tj. motorů, modulů, kabeláže a dalších 

komponent, bylo nejdříve potřeba propojit modul EK1100 a počítač pomocí 

ethernetového kabelu. Dále bylo nutné zapnout TwinCAT a založit nový projekt 

a naskenovat nová zařízení. To se provede kliknutím pravým tlačítkem na 
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devices a zakliknutím scan. Tři načtené terminály lze vidět na Obr. 41 při 

rozkliknutí ikony I/O a devices.  

 

Obr. 41 TwinCAT zobrazení terminálů a os 

Pro každý motor se musela v ovládání TwinCATu vytvořit vlastní osa, s jejíž 

pomocí pak bylo možné motor manuálně ovládat, nebo ji propojit s vytvořeným 

PLC programem. Vytvořených šest os lze vidět na Obr. 41 pod nápisem axes.  
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3. Řídící program robota  

Dalším cílem této práce bylo sestavení simulačního a řídícího modelu robota. 

Řízení robota je zajištěno inverzní kinematikou a realizuje se přímo v prostředí 

TwinCAT, do něhož se naimportoval program vytvořený v Simulinku pomocí 

modulu TE1400 od společnosti Beckhoff. Předtím než se řídící model 

naimportoval do TwinCAT, bylo třeba vše simulačně otestovat. Řídící schéma 

v Simulinku je zobrazeno na Obr. 42. Pro lepší kvalitu zobrazení tohoto schématu 

je možné jej nelézt v příloze D. Řídící schéma je orientováno zleva doprava. 

 

Obr. 42 Simulační schéma řízení robota Puma 200 v Simulinku 

Schéma je rozsáhlejší, a proto bylo rozděleno do několika bloků. Konkrétně do 

pěti bloků, které jsou popsány dále. Ve schématu se také nachází blok real-time 

synchronization, který zajištuje reálnost simulace při řízení virtuálního modelu.  

3.1 Startovací poloha robota 

Nulová výchozí poloha robota je zároveň i startovací polohou robota. V této 

poloze tedy robot začíná i končí po provedení všech požadovaných operací. Tuto 

vzpřímenou polohu lze vidět na Obr. 33 v kapitole Model robota v Simscape 

Multibody. 



60 
 

Počáteční úhly 

natočení [rad] 

𝜑1 = 0 𝜑2 = 0 𝜑3 = 0 𝜑4 = 0 𝜑5 = 0 𝜑6 = 0 

 

3.2 Blok č.1: Trajektorový plánovač 

 

Na obrázku Obr. 43 je zobrazena část řídícího schématu pro generování 

trajektorií. Vlevo jsou spínače on/off pro spínaní trajektorií v jednotlivých cestách. 

Dalším blokem je konstanta, která má hodnotu [0 128 792]. Tato konstanta nám 

udává startovací polohu robota. Tedy nulovou vzpřímenou polohu.  

 

Obr. 43 Řídící část schématu – blok č. 1 

Pod poslední zmíněnou konstantou se nachází subsystémy se jmény Cesta2 až 

Cesta5. Tyto subsystémy zajištují generaci požadované trajektorie. Detaily 

tohoto subsystému lze vidět na Obr. 44. Každý z těchto subsystémů obsahuje 
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blok Trapezoidal Velocity Profile Trajectory a integrátoru. Blok Trapezoidal 

Velocity Profile Trajectory generuje trajektorii skrze zvolené body, které mají 

rychlostní profil ve tvaru lichoběžníku. Integrátor slouží jako generátor času a byl 

nastaven tak, aby se pří každém vypnutí spínacího tlačítka resetoval a dává tím 

možnost restartu dané trajektorie. 

 

Obr. 44 Schéma subsystému Cesta2 až Cesta5 

Tlačítka se jménem Cesta2 až Cesta5, na Obr. 43, přepínají Multi-Port switch. 

Multi-Port switch je umístěn napravo na Obr. 43. Tento blok má za úkol přepínat 

cesty dle zvolené trajektorie.  

Trajektorie2 neboli Cesta2 má za úkol převést robota do obecné polohy, ze které 

může vykonávat další operace. Cesta3(Trajektorie3) má vybrat nástroj ze 

zásobníku a přejet s ním do polohy, kde může nástroj převzít CNC stroj. Cesta4 

(Trajektorie4) má za úkol přejet z poslední polohy Cesty3 do obecné polohy. 

Cesta5 (trajektorie5) má za úkol vrátit robota do nulové vzpřímené polohy. 

Vždy po změně cesty je potřeba vypnout spínací tlačítko on/off, které náleží 

předchozí cestě, aby došlo k resetování integrátoru. 

3.3 Blok č. 2: Vstupy do inverzní kinematiky 

Vlevo nahoře na Obr. 45 se nachází demux. Tento blok slouží k rozdělení 

sjednoceného signálu. Hned pod tímto blokem se nachází dvě tlačítka, jejichž 

účelem je natočení gripperu. První tlačítko s nápisem „Gripper do pi/2“, jak již 

název napovídá, otáčí gripper o pi/2. Tato poloha je určena pro nabrání nástroje 
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do gripperu. Druhé tlačítko jej navrací do původní polohy. Obě polohy gripperu 

lze vidět na Obr. 46 

 

Obr. 45 Vstupy do inverzní kinematiky – blok č.2 

 

Obr. 46 Gripper vlevo v poloze π/2 a vpravo v poloze 0 

Protože robot v tuto chvíli sloužil pouze pro výměnu nástrojů, nebyl potřebný jiný 

pohyb gripperu než tento. Pro zajištění plynulosti pohybu natočení gripperu byl 

přidán integrátor.  
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3.4 Blok č.3: Inverzní kinematika 

Ve středu celého schématu je blok s inverzní kinematikou. Do tohoto bloku 

vstupují signály z bloku č.1 a č.2. Výstupem jsou natočení jednotlivých kloubů 

robota v radiánech. 

Osy 4 a 6 při průchodu některými singulárními polohami nefungovaly tak, jak by 

měly. Docházelo ke skokové změně natočení v kloubu. Byla implementována 

kontrola skokové změny, a v případě potřeby byla přičtena, nebo odečtena, 

k výslednému řešení hodnota 2π. 

3.5 Blok č.4: Vizualizace robota 

V tomto bloku se nachází schéma z kapitoly č. 2.5, v níž je popsána tvorba 3-D 

modelu. Do virtuálního robota vstupují úhly natočení v radiánech, ještě před 

vstupem do bloku s převodovými poměry. Tento blok zajištuje animaci pohybu 

robota po zvolené trajektorii. 

 

Obr. 47 Vizualizace robota blok č.4 

3.6 Blok č. 5. Převodové poměry 

Převodové poměry byly převzaty z diplomové práce Ing. Michaela Valáška, a 

tudíž nebylo třeba je identifikovat. Jediné, co bylo nutné upravit, byly hodnoty 



64 
 

enkodérů. Blok s převodovými poměry lze vidět na Obr. 48. Signály vystupující 

z tohoto bloku jsou přivedeny do motorů robota.  

 

Obr. 48 Převodové poměry – blok č. 5 

3.7 Integrace do TwinCAT 

Před kompilací schématu z Obr. 42 do TwinCATu bylo nutné odstranit určité 

bloky. Příkladem toho je blok vizualizace, real-time blok a některé další bloky, 

které neslouží k řízení. Implementované řídící schéma lze vidět na následujícím 

obrázku. 

 

Obr. 49 Řídící schéma v TwinCATu 
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4. Výsledky práce 

V této práci se podařilo zidentifikovat kabeláž robota nezbytnou pro řízení robota. 

Dále se povedlo zidentifikovat a upravit kabel pro komunikaci mezi Beckhoff 

Modulem EL7342 a samotným robotem. Také došlo ke zprovoznění motorů 

v softwaru TwinCAT a návrhu a realizaci řídícího modelu v Matlab Simulink. 

Bohužel, ve finální fázi došlo k chybnému zapojení jednoho z motorů, a tím ke 

zničení enkodéru v motoru, a nebylo tedy možné odzkoušet funkčnost řídícího 

modelu ani provést jeho kalibraci nebo zkušební výměnu nástroje. 

Řídící model je sestaven z několika částí, které jsou detailně rozepsány 

v kapitole 3. Nejdůležitějšími částmi řídícího schématu jsou: plánovač trajektorie, 

inverzní kinematika, model robota a blok s převodovými poměry robota.  

Trajektorie robota byly navrženy tak, aby byl robot schopen vyjmout nástroj ze 

zásobníku pro nástroje a umístit jej do místa, kde může CNC nástroj převzít a 

posléze odjet do obecné polohy. Celkově byly navrženy čtyři trajektorie. První 

trajektorie má za úkol umístit robota do obecné polohy, druhá trajektorie má za 

úkol nabrat nástroj a umístit jej do prostoru CNC, třetí trajektorie má za úkol se 

opět vrátit do obecné polohy po odejmutí nástroje CNC z gripperu a čtvrtá 

poslední trajektorie má za úkol se vrátit do nulové polohy.  

4.1 Budoucí práce 

Po opravení motoru bude nutné ověřit, zda navržené schéma funguje korektně. 

Dále by následovaly testy výměny nástroje a přidání nových trajektorií, na 

základě počtu nástrojů a umístění zásobníku nástrojů na CNC. Poté by 

následovala optimalizace trajektorií, aby robot mohl bezkolizně vyjmout nástroj 

ze zásobníku a umístit jej do polohy, kde jej převezme CNC stroj. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá zprovozněním a řízením robota PUMA 200. 

Cílem bylo navrhnout a implementovat nový otevřený řídící systém. Kapitoly jsou 

číslovány chronologicky podle toho, jak probíhaly práce na zmíněném robotu. 

V teoretické části bylo snahou přiblížit důležitá témata, kterých se práce dotýkala. 

Tato část se zabývá řídícím systémem, otevřenou versus uzavřenou 

architekturou pro řízení a také řídícím systémem s otevřenou a uzavřenou 

smyčkou. Je zde také přiblížen software TwinCAT od společnosti Beckhoff 

Automation s.r.o a jakým způsobem v něm probíhá řízení v reálném čase. 

Následující část se věnuje stejnosměrným motorům - jak fungují, jaké jsou typy 

a jejich výhody, a nevýhody. Dále je rozebráno, jakým stylem probíhá řízení 

stejnosměrného motoru a jeho regulace. Detailněji je rozebrán H-můstek, PID – 

regulátor a jeho jednotlivé složky. Na to navazuje kapitola zabývající se laděním 

PID regulátoru, jaké jsou metody a jejich popis. V závěru teoretické části je 

vysvětlena kaskádní regulace. 

Praktická část se v prvé řadě věnuje seznámení se s robotem Stäubli Puma 200 

UNIMATE - kdy a kde byl poprvé použit, jeho obecnému popisu a z čeho se 

skládá. Další část se zabývá přímou kinematickou úlohou a zavedením 

souřadnicových systémů pro popis robota. Na tuto přímou kinematickou úlohu 

navazuje inverzní kinematická úloha, kde jsou rozepsány výsledné vztahy pro 

natočení v jednotlivých kloubech. 

Po výše zmíněné přípravě kinematiky byl vytvořen model robota. Nejprve byl 

robot vymodelován v Autodesk inventor, kde byl také složen, a poté převeden do 

Simscape mutibody za účelem odzkoušení funkčnosti řídícího systému. 

Po vytvoření virtuálního modelu následovala příprava skutečného robota, která 

se realizovala v laboratořích Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. 

Je zde rozepsán postup identifikace a přípravy kabeláže vedoucí do robota, ale 

také kabeláže vedoucí do modulu EL7342, jehož úkolem je řízení motorů robota. 
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Dále je okomentováno zapojení modulů do řídícího softwaru TwinCAT a 

vytvoření os pro každý motor ve zmíněném programu. 

Největší prostor byl v práci věnován tvorbě řídícího programu v Matlab Simulink. 

Schéma řídícího programu se skládá celkově z 5 částí, jejichž význam je v práci 

okomentován. Před nahráním řídícího programu do TwinCATu proběhla 

simulační kontrola. Bohužel, v této fázi diplomové práce došlo k chybnému 

zapojení jednoho z motoru, a tím ke spálení enkodéru. Nebylo tedy možné 

provést kalibraci, odzkoušet funkčnost řídícího programu ani provést zkušební 

výměnu nástroje. 
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