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Použití programu MATLAB-Simulink  
při výuce automatizace

Ing. Vondrou jsem byl pozván na seminář 
Výuka automatizace na VOŠ a SPŠ ve Žďáru 
nad Sázavou. Zaujala mne přednáška doc. Jo-
sefa Janečka z Technické univerzity v Liber-
ci o zkušenostech s výukou automatizace po-
mocí programu americké firmy MathWorks, 
MATLAB-Simulink.

Možnosti tohoto vývojového nástroje mne 
nadchly, protože je to cesta, jak učit automa-
tizaci na střední škole bez vyučování nároč-
ného matematického aparátu k řešení diferen-
ciálních rovnic. Řešení diferenciálních rovnic 
dynamických systémů je náročné i pro vyso-

koškolské studenty po absolvování patřičné 
matematické průpravy. Na střední škole je 
nutné probíranou látku vyložit rychle, efek-
tivně a bez výuky časově náročného matema-
tického aparátu. To umožňuje výuka simula-
ce dynamických systémů pomocí programů 
MATLAB-Simulink.

MATLAB je výkonný programovací jazyk 
a interaktivní prostředí pro vědecké a technic-
ké výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj 
algoritmů. Simulink je grafické rozhraní pro-
gramu MATLAB pro modelování a simulaci 
dynamických systémů a návrh algoritmů au-
tomatického řízení. Modely a algoritmy v Si-
mulinku jsou vytvářeny graficky, formou pře-
hledných blokových schémat.

K realizaci tohoto projektu byl nutný další 
důležitý krok, a to získat finanční prostředky 
prostřednictvím grantu odboru školství Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Grant byl na-
vržen ve znění: Zvýšení názornosti a urych-

lení výuky automatizace hlavně části řešení 
diferenciální rovnice, popis a řešení dynamic-
kých systémů regulátor + regulovaná sousta-
va. Projekt byl výběrovou komisí posouzen 
kladně a přidělená dotace umožnila nákup 
deseti licencí programů MATLAB-Simu-
link. Následně byl počet licencí navýšen ješ-
tě o dalších deset.

Střední průmyslová škola elektrotechnic-
ká v Ječné má ve výuce automatizace dlou-
holetou tradici. Lze zde uvést působení prof. 
Ing. Vladimíra Strejce, DrSc., vysokoškolské-
ho pedagoga Katedry řídicí techniky ČVUT 
v Praze, dodnes citovaného autora práce Iden-
tifikace regulovaných soustav. Dále jmenuj-
me Ing. Františka Havelku, Ing. Arnošta Vo-
kurku nebo Ing. Jiřího Dopitu. 

Inovovaný systém výuky nyní zahrnuje mě-
řicí systém firmy RC DIDACTIC SYSTEMS 
rc2000 – μLAB (obr. 1). Dovoluje naměře-
né přechodové a frekvenční charakteristiky v 
komplexní rovině a amplitudovou a fázovou 
charakteristiku v logaritmických souřadnicích 
modelů reálných regulovaných soustav (RS) 
porovnat se simulací v programu MATLAB-
-Simulink a tím také provádět identifikaci RS. 
RC DIDACTIC SYSTEMS obsahuje modul 
modelu motor-generátor, jehož identifikaci 
lze jednoduše provádět pomocí zpožďovacího 
členu 1. řádu u regulovaných soustav vyšších 
řádů jejich sériovým řazením.

Rád bych na tomto místě zmínil Ing. Mgr. 
Vladimíra Váňu, CSc., autora publikací o mi-
kroprocesorech AVR i ARM a úspěšného au-
tora několika magistrátních projektů. Pro-
střednictvím těchto projektů se podařilo zajis-

tit první stavebnice Lego 
Mindstorms, systém my-
RIO od firmy NI, vývo-
jové desky firmy STMic-
roelectronics a bezdrá-
tové technologie IQRF 
firmy Microrisc. Ing. 
Váňa je též propagátorem 
a úspěšným vedoucím 
projektu CanSat (obr. 2). 
Zapojení školy v této sou-
těži bylo završeno finálo-
vou účastí v letech 2012, 
2014 a 2015.

Program MATLAB-
-Simulink má ještě další 

„kouzelnou“ vlastnost, zastřešuje většinu ve-
stavěných (embedded) aplikací, jako je Lego 
Mindstorms, ARDUINO, Raspberry Pi 2, 
produkty NI my DAQ a my RIO, STM dis-
covery kity a mnoho dalších platforem mik-
roprocesorů. Programování je možné pomo-
cí GUI rozhraní programu Simulink, kdy se 
jednotlivé funkční bloky propojí na ploše, 
simulují a přímo nahrají do daného mikro-
procesoru bez programování v kódu z pří-
kazové řádky. 

Náklady na nákup dvaceti zvýhodněných 
školních licencí programů MATLAB-Simu-
link byly poměrně vysoké. Přibližně 100 000 
korun bylo zajištěno ve dvou etapách z gran-
tů odboru školství Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy.

Dodavatel systému MATLAB, firma HU-
MUSOFT, nyní informoval o spuštění pi-
lotního projektu pro střední školy, ve kte-
rém je zpřístupněn veškerý software firmy 
MathWorks za velmi příznivou cenu pro ce-
lou střední školu na rok. MATLAB může 
být nainstalován na všech počítačích ve ško-
le a také na soukromých počítačích učite-
lů a žáků.

Systém MATLAB je běžně využíván na 
vysokých školách, a tak je jeho výuka na 
střední škole přípravou na studium na VŠ, 
ostatním žákům usnadní začlenění do firem, 
které simulační programy používají.

Systém MATLAB se může výborně uplat-
nit nejen při výuce automatizace elektrotech-
niky, ale i matematiky, fyziky, chemie, bio-
logie, astronomie a vesmírných technologií. 

http://www.spsejecna.cz

Obr. 1. Demonstrace měřicího systému RC 
DIDACTIC SYSTEMS rc2000 – μLAB
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Obr. 2. Logo soutěže CanSat


