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Spojité, diskrétne a udalostné systémy 

•  Spojitý systém 
– stavy sa menia spojito (nie výrazne, náhle) 
– diferenciálne rovnice 

•  Diskrétny systém 
– stavy sa menia v určitom pravidelnom čase 
– diferenčné rovnice 

•  Udalostný systém 
– stavy sa menia ‘niekedy’ v čase, rovnaké dlhší čas 
– konečné stavové automaty 

•  Modelovanie 
– Simulink – spojité a diskrétne systémy 
– Stateflow – udalostné systémy 
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Stateflow 

•  Intuitívne grafické prostredie 
– animácie zobrazujú logiku 
–  rýchle odhalenie chýb pri návrhu - statické aj dynamické 

•  Deterministické správanie 
•  Využitie: 

– modelovanie módov, v ktorých systém operuje 
– supervízorová logika 
– plánovanie úloh 
– kontrola porúch 

•  Mealyho a Mooreové stavové automaty, Harelové koncepty 
(hierarchia, paralelizmy, broadcasting) 

•  Podpora generovania kódu – C/C++, HDL, PLC 
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Stateflow 
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Skúsenosti užívateľov – User Stories 

•  Stateflow – viac ako 80 user stories 
•  Automobilový priemysel 
•  Letectvo 
•  UAV 
•  Automatizácia 
•  Embedded zariadenia 
•  Elektronika 
•  Robotika 
•  Komunikačné systémy 
•  Medicína 
•  Univerzity – Model-based design 
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Skúsenosti užívateľov – User Stories 

•  Skrátenie vývojového času 
•  Zlepšenie vývojového procesu 
•  Znovupoužiťeľný model 
•  Zníženie nákladov 
•  Rýchla integrácia, implementácia 
•  Čas testovanieho cyklu skrátený 
•  Low-level časti automatizované 
•  Kvalitný generovaný kód 
•  Bezchybný, spoľahlivý kód 
•  Jednotný jazyk 
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Demo: Programovanie výrobnej linky 

•  Cieľ 
–  riadiť výrobnú linku v reálnom čase 
– vykonávať postupnosť operácií 
– detekcia poruchy 

•  Úlohy 
1. určiť vstupy a výstupy 
2. pohyb do východzej pozície 
3. riadiaci cyklus 
4. kontrola stavu motorov 
5. offline simulácia 
6. generovanie kódu pre PLC 
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Fischertechnik – výučbové modely 
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Vstupy a výstupy 
•  Poloha kocky - fototranzistor 

–  I1 
–  I2 

•  Poloha portálu – switch 
–  I3 
–  I4 

•  Motor dopravníka 
– Q1 
– Q2 

•  Motor portálu 
– Q3 
– Q4 
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Zapojenie hardvéru 

•  Model Fischertechnik: 
96785 Punching 
machine with 
conveyor belt 24V 

•  Meracia karta 
Humusoft  MF644 

•  Konvertor signálov 

•  Zdroj 

•  Káble 
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Stavy a prechody 

•  Stavy 
name/ 
entry:entry actions 
during:during actions 
exit:exit actions 
on event_name:on event_name actions 
on message_name:on message_name actions 
bind:events 

•  Prechody 
event_or_message[condition]{condition_action}/
transition_action 
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Generovanie kódu – PLC Coder 
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Generovanie kódu – PLC Coder 
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Generovanie kódu – PLC Coder 
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Generovanie kódu – PLC Coder 
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Generovanie kódu – PLC Coder 
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Zhrnutie: Programovanie výrobnej linky 

•  Reálny systém 
– Punching machine with 

conveyor belt 24V 
•  Riadiaca logika 

– Simulink, Stateflow, SLDRT 
–  inicializácia 
–  riadenie 
– detekcia chýb 

•  3D vizualizácia 
– Simulink 3D Animation  

•  Generovanie kódu 
– PLC Coder 
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Otázky? 

Ďakujeme za pozornosť! 
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