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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá zjištěním a verifikací dostupných metod identifikace 

systémů a algoritmů samočinně se nastavujících regulátorů. Je teoretickým podkladem 
pro vývoj softwaru z této oblasti. 

ABSTRACT 
This work deals with finding and verifying available identification methods and 

self-tuning controllers algorithms. It’s the theoretical foundation for software 
development with this focus range. 
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1 ÚVOD 
Každý z nás by si jen těžko představil domov bez teplé vody či hřejícího 

radiátoru. Je to v dnešní době již nepsaný standart, který přispívá našemu životnímu 
komfortu a pohodlí. Ne každý už si však uvědomuje, co se za tím vším skrývá. 

Teplo do našich domovů je dodáváno mnoha způsoby, jako jsou kotle, 
výměníky, tepelná čerpadla či solární kolektory. Ty dodávají ohřáté médium, nejčastěji 
vodu, do distribuční sítě pomocí čerpadel. Nasazování regulátorů na tyto soustavy je 
běžnou praxí. Ne vždy jsou ovšem parametry regulátoru nastaveny tak, aby efektivně a 
úsporně využívaly vlastnosti dané soustavy. Pak dochází ke zbytečnému plýtvání 
energií, a tím i nákladů vynaložených na provoz. Tyto ztráty jsou v dnešní době 
environmentalismu a ekonomických nejistot poměrně sledovaným a diskutovaným 
tématem. Podíváme-li se na příčinu, není těžké ji dohledat. Praxe ukazuje, že velice 
často pramení z neznalosti (nezkušenosti) aplikačního technika v nastavování parametrů 
regulátoru. 

Takto vznikla myšlenka na vytvoření softwaru, který by měl těmto problémům 
předcházet. Vize tkví ve vybudování nástroje, který pomocí řídicího systému (PLC) 
zapojeného do okruhu regulované soustavy, identifikuje danou soustavu a následně 
doporučí nastavení samotného regulátoru tak, aby regulace byla co nejoptimálnější. Ve 
své podstatě se jedná o návrh algoritmu samočinně se nastavujícího regulátoru (STC) ve 
verzi jednorázového nastavení (auto - ladění). Nejde však o snahu eliminovat lidský 
faktor, nýbrž mu podat pomocnou ruku. Posouzení kvality regulace je sice strojně 
možné, nicméně poměrně pracné. Zde je potenciální prostor, který by mohl přispět ke 
zlepšení jak samotné regulace, tak i zkušeností aplikačních techniků jejich interakcí. 
Oborem zájmu je technické zabezpečení budov (TZB). Do této kategorie spadá právě i 
zmiňovaná regulace otopných okruhů, na kterou má být software v první fázi primárně 
zaměřen. 

Tato bakalářská práce je základním milníkem jeho vývoje. Klade si za úkol 
vytvořit teoretický podklad dostupných metod identifikace a ladění regulátoru pro 
zmíněný software. Zjištěné metody jsou simulačně ověřeny na jednoduchých 
soustavách a následně experimentálně na laboratorních modelech. Tak jako samotný 
software, dělí se tato práce na dvě hlavní části. První z nich je identifikace regulované 
soustavy, druhá pak automatické nastavení regulátoru. Ověřování dostupných metod je 
provedeno pomocí prostředí Matlab a jeho nástavby Simulink. 
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2 REŠERŠE METOD 
Jak obor zabývající se identifikací systémů, tak STC je velice rozsáhlý. Teoriemi 

se zabývají různé vědecké týmy po celém světě. V této práci však budeme vycházet 
pouze z publikací, které jsou poměrně snadno dostupné i v naší republice (viz seznam 
zdrojů na konci tohoto dokumentu). Všechny jsou dostatečně obsáhlé a jasně vysvětlují 
teoretickou část problému. Proto je celkem zbytečné zde uvádět celý rozbor a postup 
dosažení výsledku. Omezíme se tak jen na podstatné informace a vztahy. Ostatní lze 
snadno dočerpat z uvedené literatury. 

2.1 METODY IDENTIFIKACE 
Identifikace je nezbytná pro samotný proces automatického nastavení regulátoru, 

jelikož všechny postupy vychází právě ze znalosti regulované soustavy. V této kapitole 
jsou rozebrány jen některé metody experimentální identifikace. Informace, vztahy a 
odvození jsou v následujícím textu čerpány převážně z [1] a [2]. 

„P ředmětem experimentální identifikace systémů je vyšetření dynamických 
vlastností systému a stanovení jeho matematického modelu experimentálním postupem. 
Pomocí vhodných testovacích signálů působíme na systém a zaznamenáváme jeho 
odezvu. Z vyhodnocení měřených signálů určíme model systémů.“  [1] 

Samotný postup, respektive výběr metody spočívá zejména na dvou důležitých 
faktorech. Jedním z nich je volba testovacího signálu, druhým volba typu 
matematického modelu identifikované soustavy. V tomto ohledu zaleží zejména na 
apriorních informacích získaných o soustavě a také na zkušenostech. První zmíněný 
faktor musí také splňovat kritéria bezpečnosti. Soustava nesmí být tímto signálem 
vybuzena do havarijního stavu, ale na druhou stranu musí být vybuzení dostatečné 
k určení dynamiky systému. Dále můžeme rozlišit, zda se jedná o on line (samotná 
identifikace probíhá během měření odezvy systému), či off line (systém se identifikuje 
až na základě souboru změřených dat) identifikaci. Dalším nedílným faktorem je doba 
identifikace, která by neměla být zbytečně dlouhá, ale měla by umožnit získání 
potřebných dat pro dostatečné určení systému. Po identifikaci by vždy mělo následovat 
ověření získaného modelu. 

2.1.1 Aproximace přechodové charakteristiky 
„Identifikace systémů pomocí aproximace změřených přechodových 

charakteristik patří mezi deterministické metody, jejichž odvození vychází 
z analytického rozboru odezvy proporcionálních přenosových členů. Použití metod je 
vhodné, je-li náhodný šum na výstupu soustavy zanedbatelný. Pro jejich správné použití 
je důležitá znalost typů odezev základních přenosových členů, jejichž sériovým řazením 
získáme přenosy, kterými aproximujeme změřené odezvy – přechodové charakteristiky 
systému“. [1] 

Aplikací aproximace získáme potřebné konstanty, které určují nejčastěji 
operátorový přenos soustavy. Například aproximace statickým členem 1. řádu, která je 
ta nejjednodušší. Neznámými parametry jsou zesílení soustavy K a její časová konstanta 
T. Zesílení získáme jednoduše z porovnání ustálené hodnoty výstupu k ustálené hodnotě 
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vstupu. Časová konstanta pak odpovídá času, za který soustava dosáhne 63% ustálené 
hodnoty. 

2.1.2 Parametrizace přechodové charakteristiky: Metoda 
ploch 
Dalším možným způsobem získání modelu je parametrizace přechodové 

charakteristiky. V literatuře [1] jsou podrobně rozvedeny dvě hlavní metody. Jednou 
z nich je právě metoda ploch. Základní metoda ploch předpokládá přenos soustavy ve 
tvaru (2.1), kde jmenovatel K je zesílení soustavy a čitatel je charakteristický polynom. 
Při využití jednotkového skoku jakožto testovacího signálu je zesílení přímo rovno 
hodnotě ustálené výstupní veličiny. Koeficienty charakteristického polynomu 
vypočítáme pomocí níže uvedeného postupu. 

 ( ) ( )1... 1n
n

K K
F s

a s a s N s
= =

+ + +
 (2.1) 

Budeme-li uvažovat přechodovou charakteristiku systému jako funkci h (t), 
můžeme plochu prvního řádu definovat tvarem (2.2 a) a pomocí Laplaceovy 
transformace tvarem (2.2 b). 

 a) ( )1

0

S K h t dt
∞

= −  ∫  ; b) 
( )1

1 1
lim
s

K K
S s

s s N s s→∞

 
= ⋅ ⋅ − ⋅ 

 
 (2.2) 

Po úpravě a substituci N(s) dostaneme tvar: 

 
( )

( )

1
2 1

1

...
lim

n
n

s

K a s a s a
S

N s

−

→∞

⋅ + + +
=  (2.3) 

Pak je již jednoduché vyjádřit koeficient a1: 

 1 1S K a= ⋅  (2.4) 

Podobným způsobem lze vyjádřit i ostatní koeficienty hledaného přenosu, tzn. 
pro modely vyšších řádů. Obecně pak lze napsat rovnici pro koeficient i-tého řádu 
pomocí i-násobné integrace: 

 ( ) ( )1

0 0 0

...
i

i i
i i i i

S
S h t h t dt K a a

K

∞ ∞

−= − = ⋅ ⇒ =  ∫ ∫ ∫  (2.5) 

Pro vyčíslení modelu i-tého řádu je nutný výpočet plochy stejného řádu. Tím 
roste počet integrace, která je zatížena chybou a s každou další tato chyba roste. Navíc 
je integrace poměrně náročná na výpočetní kapacitu. Proto je vhodné zavést tzv. 
moment funkce a plochy počítat pomocí něj: 

 ( ){ } ( )
0 !

i

i

t
M K h t dt

i

∞ −
= −∫  (2.6) 
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Poté můžeme postupně odvodit obecnou rovnici pro plochu Si a koeficient ai: 

 
1

1 1
0

i

i i j j i
j

S S M M
−

− − −
=

= +∑  (2.7) 

 i
i

S
a

K
=  (2.8) 

Metoda se pomocí tohoto algoritmu aplikuje do té doby, než je vypočítaná 
plocha záporná, další získaný koeficient je zanedbatelně malý nebo je získaný přenos 
dostatečně přesný. 

2.1.3 Parametrizace přechodové charakteristiky: Metoda 
postupné integrace 
Další parametrickou metodou je postupná integrace. Pro jednotkový skok 

jakožto testovací signál, předpokládáme popis soustavy ve tvaru transformované 
diferenciální rovnice: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 0...n
na y t a y t a y y t u u t+ + − ∞ − = − ∞ −      ɺ  (2.9) 

Budeme-li tuto rovnici postupně integrovat, získáme jednotlivé koeficienty. Pro 
testovací signál ve tvaru jednotkového skoku pak platí následující: 

 ( )0 0u = ; ( ) ( )u u t∞ =  pro 0t >  (2.10) 

Jednotlivé koeficienty se již lehce vyjádří právě postupným integrováním 
rovnice (2.9). Níže je uveden příklad pro první tři koeficienty. 

 

( )
( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0

1 0

0

2
2 0 1

0 0

1

1

t

u
a

y

a a y y t dt
y

a a y y t dt a y y t dt
y

∞

∞ ∞ ∞

∞
=

∞

 
= − ∞ −   ∞  

 
= − ∞ − − ∞ −       ∞  

∫

∫ ∫ ∫

 (2.11) 

Jelikož se s každým dalším koeficientem zvyšuje řád integrace těch předešlých, 
je zřejmé, že chyba výpočtu neúměrně vzrůstá. Další nevýhodou je samotné počítání 
integrálů, které jsou poměrně dost náročné na výpočetní kapacitu. Tato metoda se 
v praxi využívá pro modely do 2. řádu. Další možností je určit model pomocí 
operátorového přenosu statické soustavy n-tého řádu se stejnými časovými konstantami. 
Tento postup je podrobně rozebrán v [2]. 
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2.1.4 Identifikace odhadem parametrů modelu 
„Metody odhadu parametrů umožňují stanovit parametry modelu zvolené 

struktury (řád modelu, stupeň polynomu v čitateli a jmenovateli přenosu, zavedení 
dopravního zpoždění apod.) z průběhu posloupnosti změřených hodnot vstupu u a 
výstupu y. Metody předpokládají diskrétní měření signálů, čímž se získají odpovídající 
si číselné posloupnosti hodnot vstupu u(k) a výstupu y(k).“  [1] 

Tak jako u předchozích metod, musíme i zde stanovit předpokládaný 
matematický model. Z charakteru metody, který je popsán výše, se jako nejoptimálnější 
jeví diskrétní přenos regulované soustavy. Ten lze napsat např. ve tvaru: 

 ( ) ( )
( )

( )
( )

11
0 1

1 1
1

...

1 ...

nb
nb

na
na

B z Y zb b z b z
G z

a z a z U zA z

−− −

− − −

+ + += = =
+ + +

 (2.12) 

Pro srovnání identifikovaného a reálného modelu slouží určení odchylky 
výstupů, kde y je výstup soustavy a yM je výstup modelu: 

 Me y y= −  (2.13) 

Tato chyba většinou zanikne až po rozšíření modelu o náhodný poruchový 
signál, který má představovat poruchy působící na reálný systém. To lze do modelu 
zahrnout pomocí modelu poruchy, který interpretujeme jako přenos filtru Gr

*(z) při 
průchodu bílého šumu ε(z). Celou rovnici modelu pak můžeme vyjádřit takto: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 *
rA z Y z B z U z G zε− −⋅ − ⋅ = ⋅  (2.14) 

Podle zvoleného typu přenosu filtru se získá výsledný model. Například při 
přenosu Gr

*(z) = 1 získáme model s názvem ARX (Auto-Regressive with eXogenus 
variable). Jak je uvedeno ve [3], je tento model při identifikaci hojně využíván. Podobně 
lze odvodit další modely, např. ARMAX, OE, nebo BJ. 

Když je již vytvořen předpokládaný model, musí se také definovat matematický 
postup řešení. V tomto ohledu se velice osvědčilo řešení pomocí metody nejmenších 
čtverců, instrumentální proměnné či stochastické aproximace. V tomto textu budeme 
uvažovat první zmíněnou. Jelikož je teorie metody poměrně rozsáhlé téma, nebude zde 
dále rozebírána. Za zmínku ještě stojí, že tato metoda má i různé další modifikace, jako 
jsou směrové a exponenciální zapomínání, váhové koeficienty apod. Těchto modifikací 
lze s výhodou využít při on line identifikačních procesech. 
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2.2 ALGORITMY SAMO ČINNĚ NASTAVUJÍCÍCH 
SE REGULÁTORŮ 
Regulátory typu STC jsou ve vývoji už od 60. let minulého století, kdy se jejich 

algoritmy začaly vytvářet s nástupem autopilotů. Od té doby prošly významným 
rozvojem. Veškeré informace v této kapitole jsou čerpány z [3], kde jsou metody 
přehledně uvedeny i s odkazy na další literaturu, a [4]. Teorie STC je značně 
komplikovaná disciplína a vyžaduje minimálně dobré základy znalostí obecné teorie 
řízení. Díky tomu, a protože primárním cílem této práce není podat úplný přehled všech 
teorií a postupů, se v následujícím textu omezíme pouze na vybrané poznatky, vztahy a 
postupy. Zbylý teoretický rozbor, proces odvození vzorců a další metody lze snadno 
dočerpat ze zmíněné literatury. 

2.2.1 Číslicové PID regulátory a jejich modifikace 
Nejznámějším tvarem spojitého PID regulátoru je rovnice (2.15). Proměnnými 

parametry jsou regulační odchylka e(t), jakožto vstupní veličina a zásah regulátoru u(t) 
jako výstupní. Jeho konstantní parametry jsou zesílení proporcionální složky KP, časová 
integrační a derivační konstanta TI a TD. Z tohoto tvaru budeme nadále vycházet. 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

1 t

P D
I

de t
u t K e t e d T

T dt
τ τ

 
= + + 

 
∫  (2.15) 

Jak již bylo řečeno v úvodu, musíme předpokládat regulátor v diskrétním tvaru. 
Je několik postupů jak docílit konverze mezi spojitým a diskrétním tvarem. Každý ale 
vychází ze stejného základu, a to je převedení spojitých matematických operací na 
diskrétní tvar. Jak je vidět v rovnici (2.15), spojitými operacemi zde jsou integrace a 
derivace regulační odchylky. Nejjednodušším způsobem jak docílit konverze, je 
substituce těchto analytických operací na numerické. Důležité je zmínit, že 
předpokládáme pro diskrétní verzi periodu vzorkování T0. Tu s výhodou využijeme i 
jako krok numerických metod. 

Pokud bude signál dobře filtrován a perioda vzorkování dostatečně malá, je 
nejjednodušším způsobem nahrazení derivace diferencí 1. řádu (2.16), kde e(k) je 
regulační odchylka v čase t = kT0. Integraci zase můžeme nahradit prostou sumací 
aproximované stupňovité funkce. Nejznámějšími aproximacemi integrálu jsou dopředná 
obdélníková metoda (DOBR), zpětná obdélníková metoda (ZOBR) a lichoběžníková 
metoda (LICHO). V rovnici (2.17) je příklad metody ZOBR a následně v rovnici (2.18) 
je rovnice regulátoru s využitím diference 1. řádu místo derivace a metody ZOBR místo 
integrace. 

 
( ) ( ) ( )

0 0

1e k e k e kde

dt T T

− − ∆
≈ =  (2.16) 

 ( ) ( )0
10

t k

i

e d T e iτ τ
=

≈ ∑∫  (2.17) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0

1 0

1
k

D
P

iI

T T
u k K e k e i e k e k

T T=

 
= + + − −   

 
∑  (2.18) 
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Podobným způsobem lze také vyjádřit rovnice pro ostatní metody. V tomto tvaru 
se jedná o tzv. nerekurentní algoritmus, což znamená, že pro výpočet potřebujeme znát 
všechny předchozí hodnoty e(k). Další nevýhodou je násobnost integrační složky. Při 
změně KP nebo TI se celá hodnota integrálu přepočítá. To je velmi nepraktické, proto je 
vhodné převést takovouto rovnici na jiný tvar. 

Jedním způsobem je vyjádření v součtovém tvaru (2.19), kde jednotlivé složky 
jsou dány rovnicemi (2.20). Ovlivnění jednotlivých složek se pak nepromítá do celého 
akčního zásahu, respektive dochází k ovlivnění pouze nového přírůstku integrační 
složky. Navíc není pro integraci potřeba uchovávat všechny předchozí hodnoty, ale stačí 
pouze hodnota předchozího zásahu integrační složky. Nespornou výhodou je také 
možnost nahlédnout přímo do průběhu akčních zásahů jednotlivých složek. 

 ( ) ( ) ( ) ( )P I Du k u k u k u k= + +  (2.19) 

 

( ) ( )P Pu k K e k= ; ( ) ( ) ( )01I I P
I

T
u k u k K e k

T
= − +  

( ) ( ) ( )
0

1D
D P

T
u k K e k e k

T
= − −    

(2.20) 

Druhým způsobem může být rekurentní výpočet u(k) (2.21) z jeho předchozí 
hodnoty a korekčního přírůstku (2.22). Rovnice regulátoru se pak dá vyjádřit v obecném 
tvaru (2.23). 

 ( ) ( ) ( )1u k u k u k= ∆ + −  (2.21) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0

0

1 2 1 2D
P

I

T T
u k K e k e k e k e k e k e k

T T

 
∆ = − − + + − − + −   

 
 (2.22) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 21 2 1u k q e k q e k q e k u k= − − + − + −  (2.23) 

V rovnici (2.23) se vyskytují koeficienty q0, q1 q2 jakožto parametry regulátoru. 
Postup jejich výpočtu je uveden v tab. 1. 

Regulátor 
Parametr DOBR ZOBR LICHO 

q0 
0

1 D
P

T
K

T

 
+ 

 
 0

0

1 D
P

I

T T
K

T T

 
+ + 

 
 0

0

1
2

D
P

I

T T
K

T T

 
+ + 

 
 

q1 
0

0

1 2 D
P

I

T T
K

T T

 
− − + 

 
 

0

1 2 D
P

T
K

T

 
− + 

 
 0

0

2
1

2
D

P
I

T T
K

T T

 
− − + 

 
 

q2 
0

D
P

T
K

T
 

0

D
P

T
K

T
 

0

D
P

T
K

T
 

Tab. 1: Parametry rekurentní rovnice regulátoru, převzato z [4] str. 49 tabulka 4.1 

Dle [3], jsou vztahy (2.19) a (2.23) velmi často s výhodou využívány pro 
regulaci pomocí PLC, díky jejich snadné implementaci. 

Existuje ještě mnoho tvarů, respektive modifikací, které vycházejí z uvedených 
vztahů (např. regulátor s filtrací derivační složky, eliminací větších změn akčního 
zásahu apod.). Tyto modifikace většinou přispívají ke kvalitě regulátoru. 
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Kvalita regulačního pochodu lze také zlepšit použitím nějaké jiné struktury 
samočinně nastavujícího se regulátoru. Algoritmů je opět celá řada a pokrývají 
rozsáhlou teoretickou oblast. Mnoho z nich i tak vychází ze základních výše uvedených 
tvarů a doplňují je o různé kompenzační a seřizovací členy. Mezi takové lze zařadit 
např. Dahlinův, Bányíszové a Kaviczkého, či Takashiho PID regulátor.  

Jinou možností je zvolit strukturu regulátoru PID-A, nebo PID-B, které jsou 
založeny na metodě přiřazení pólů, či zvolení regulátoru ze skupiny algebraických 
metod návrhu, jako jsou regulátory založené na konečném počtu kroků či minimalizaci 
kvadratického kritéria. Teorie je však opět tak rozsáhlá, že ztrácí význam ji zde uvádět i 
ve zkrácené verzi. Jednotlivé algoritmy, principy a další reference lze snadno dohledat 
ve zmíněné literatuře. 

2.2.2 Určení kritických parametrů pomocí modifikované 
Ziegler-Nicholsovy metody 
V předchozí kapitole jsme definovaly popis regulátoru v diskrétním tvaru. Jeho 

parametry se počítají pomocí konstant KP, TI a TD. Abychom mohli plně určit rovnici 
regulátoru, musíme nejdříve zjistit tyto hodnoty. Nejznámější a v praxi hojně 
využívanou metodou je postup, který experimentálně zjistili Ziegler a Nichols. Spočívá 
ve vybuzení soustavy pomocí zesílení proporcionální složky až do stavu kmitů 
s konstantní amplitudou. To znamená, že obvod je na mezi stability. V tomto stavu se 
odečte kritické zesílení proporcionálního členu KPk a perioda kmitů Tk. Jednotlivé 
konstanty regulátoru se pak získají např. vztahy pro PID regulátor: 

 P Pk I k D kK   0.6K ;  T   0.5T ;  T   0.125T ;= = =  (2.24) 

V praxi je ale občas těžké, nebo přímo nemožné soustavu takto vybudit. Ať už to 
vyplývá z jejího charakteru, nebo by hrozilo poškození zařízení. Proto byly vyvinuty 
modifikované metody určení těchto kritických parametrů. 

Po procesu diskretizace regulačního obvodu můžeme říci, že se diskrétní model 
liší od spojitých přítomností dopravního zpoždění o velikosti poloviny vzorkovací 
periody. To má vliv na fázový posun, který se tak s rostoucí frekvencí lineárně zvětšuje. 
Tím se mění i hodnota kritické frekvence soustavy a tím pádem i kritické zesílení a 
kritická perioda, které se změně kritické frekvence přizpůsobují. Pokud tedy budeme 
měnit vzorkovací periodu soustavy, bude to mít dopad na kritické hodnoty. Proto 
budeme dále předpokládat KPk(T0) a Tk(T0). 

Volbou vzorkovací periody T0 můžeme také značně ovlivnit kvalitu regulace. 
Známý je předpoklad, že čím menší je T0, tím více se diskrétní regulátor podobá tomu 
spojitému. Na druhou stranu však vzrůstá množství dodávané energie do soustavy a 
akční zásahy dosahují vyšších hodnot. To právě může způsobit nestabilitu regulačního 
obvodu, či dokonce jeho zničení. Volbě T0 je proto důležité se náležitě věnovat. Jsou 
dokonce vyvinuty metody optimalizace, např. ITAE. 
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Uvažujme přenos řízení uzavřeného regulačního obvodu s proporcionálním 
regulátorem ve tvaru (2.25), kde GP je přenos soustavy (2.12) s přidaným dopravním 
zpožděním z-d a GR je přenos proporcionálního regulátoru: 

 ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

1

1 11

d
PP R

W d
P R P

z K B zY z G z G z
G z

W z G z G z A z z K B z

− −

− − −
= = =

+ +
 (2.25) 

Ve jmenovateli je charakteristický polynom D(z-1), jehož póly určují dynamické 
chování regulátoru. Pokud bude alespoň jeden pól umístěn na jednotkové kružnici a 
ostatní budou umístěny uvnitř, je přenos na mezi stability. Jednou možností je, že 
existují dva komplexně sdružené póly. Charakteristický polynom pak lze vyjádřit ve 
tvaru, kde α je hodnota reálné části daného pólu: 

 ( ) ( ) ( ) 2
1 2 2 1D z z z z z z zα= − − = − +  (2.26) 

Druhou je, že polynom obsahuje minimálně jeden reálný pól ležící na 
jednotkové kružnici v bodě -1. Pak můžeme charakteristický polynom vyjádřit ve tvaru: 

 ( ) ( )1
j

D z z= −  (2.27) 

Řešení rovnice rovnosti jmenovatele (2.25) a (2.26), respektive (2.27) získáme 
hodnotu kritického zesílení regulované soustavy. Kritickou periodu kmitů určíme také 
z těchto podmínek a z rovnic: 

 ( )0cos kT ω α= ; ( )
0

1
arccosk T

ω α= ; ( )0

2
K

k

T T
π

ω
=  (2.28) 
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3 SIMULA ČNÍ OVĚŘENÍ VYBRANÝCH 
ALGORITM Ů 

V této kapitole se již budeme zabývat konkrétními implementacemi zjištěných 
algoritmů. Pro verifikaci jejich správnosti bylo nutné ověřit je simulací. V první části 
proto definujeme modely, na kterých tato simulace proběhla. Ve druhé části se pak 
zaměříme na ověření metod identifikace a ve třetí na nastavení regulátoru. 

3.1 SIMULOVANÉ SOUSTAVY 
Jelikož se má tato práce zabývat teoretickým rozborem a ověřením vybraných 

metod automatického nastavení regulátoru se zaměřením na technické zabezpečení 
budov (TZB), musíme nejdříve definovat soustavy, na kterých budeme dané algoritmy 
testovat. Dále budeme vycházet z následujících předpokladů a zjednodušení. Modely 
budou charakteru idealizované tepelné soustavy, tzn. že se budou skládat z tepelných 
odporů a kapacit a interakce s okolím bude zanedbána. U soustav budeme také 
předpokládat nulové dopravní zpoždění a ustálení v reálném čase. Tyto předpoklady 
jsou značně zjednodušující, ale simulačnímu ověření metod vyhovují. Praxe ukázala, že 
reálné soustavy z oboru, na který se máme zaměřit, vykazují chování statických soustav 
1. maximálně 2. řádu. Jejich časové konstanty jsou pak poměrně velké, zhruba v řádu 
sekund. Není jednodušší způsob, než definovat tyto soustavy se známými parametry a 
na nich jednotlivé algoritmy implementovat. 
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3.1.1 Statický člen 1. řádu 
Jedná se o nejjednodušší tepelnou soustavu. Většina reálných tepelných systémů 

mu svou přechodovou charakteristikou odpovídá. To je dáno jeho samotnou strukturou, 
jelikož se skládá z paralelně řazeného odporu a kapacity (viz obr. 1a). Popsat lze 
diferenciální rovnicí ve tvaru (3.1). Matematickou úpravou a převodem na operátorový 
přenos ho můžeme napsat ve tvaru (3.2), kde K je zesílení soustavy a T je časová 
konstanta soustavy, která se rovná součinu tepelného odporu R a kapacity C. Tato 
časová konstanta nám udává dobu, za kterou bude soustava na 63% ustálené hodnoty, 
jak je vidět na obr. 2. 

R

C

R1

C1

R2

C2

a) b)
 

Obr. 1: a) schéma statického členu 1. řádu,  b) schéma statického členu 2. řádu 

 

 
( ) ( ) ( )1 0 0

dy t
a a y t b x t

dt
+ =  (3.1) 

 ( )
1

K
F s

Ts
=

+
 (3.2) 

V našem případě zvolíme K = 1, a T = 6.5s. Jelikož všechny simulace budou 
probíhat v prostředí Matlab a jeho nástavbě Simulink, není jednodušší způsob jak danou 
soustavu definovat než pomocí metody transfer function. V souboru m-file příkazem 
sys = tf (parametry) a v prostředí Simulik pomocí bloku Transfer Fcn. Na obr. 2 je vidět 
přechodová charakteristika zvolené soustavy. 

 
Obr. 2: Přechodová charakteristika statického členu 1. řádu 
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3.1.2 Statický člen 2. řádu 
Tento člen je de facto složen ze dvou statických 1. řádu řazených za sebou (jak 

je vidět na obr. 2b). Diferenciální rovnice má pak tvar (3.3). Opět lze upravit a vyjádřit 
v operátorovém přenosu (3.4), kde K je zesílení soustavy, T je časová konstanta 
soustavy a ξ je poměrné tlumení. Na něm záleží, jakou odezvu bude mít soustava na 
přiváděnou energii (signál). V našem případě budeme volit ξ > 1, což odpovídá 
aperiodickému přetlumenému průběhu (viz obr. 3). 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2

2 1 0 02

d y t dy t
a a a y t b x t

dt dt
+ + =  (3.3) 

 ( ) 2 2 1

K
F s

T s Tsξ
=

+ +
 (3.4) 

Konstanty zvolíme K = 1, T = 7,07 a ξ = 1,06. Způsob simulace je shodný se 
způsobem uvedeným pro statický člen 1. řádu.  

 
Obr. 3: Přechodová charakteristika statického členu 2. řádu 

3.1.3 Termocykler 
„Termocykler je laboratorní přístroj, který umožňuje přesné a rychlé změny 

teplot definované uživatelem. Toho se využívá především k množení molekul DNA při 
polymerázové řetězové reakci. Reakční směs je obsažena v tenkostěnných 
mikrozkumavkách umístěných v jamkách kovového bloku, který je vyroben ze speciální 
slitiny, aby bylo dosaženo co nejlepšího vedení tepla a rovnoměrného zahřívání, či 
ochlazování celého bloku. Teplota tohoto bloku je řízena pomocí tzv. Peltierových 
článků, které jsou řízeny mikroprocesorem“.[5] 

Termocykler byl vybrán jako jedna z testovaných soustav především z toho 
důvodu, že Mechatronická laboratoř (MechLab) disponuje reálným modelem tohoto 
zařízení. Je zde tudíž předpoklad srovnání měření simulované a reálné soustavy. 

Jak je uvedeno v [5], rovnice Termocykleru lze vyjádřit ve tvaru (3.5), kde C je 
měrná tepelná kapacita zařízení, ϑW je žádaná teplota, P výkon Peltierova článku, RC je 
celkový tepelný odpor zařízení a ϑAMB je teplota okolí.  

 ( )1W
W AMB

C

d
C P

dx R

ϑ ϑ ϑ= − −  (3.5) 
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Pro simulaci je nejlepším řešením vyjádření rovnice v Simulinku. Rovnice je 
upravena tak, aby žádaná teplota mohla být použita jako vstup do regulátoru. Jeho 
výstupem pak bude dodávaný výkon Peltierova článku do soustavy, jak je vidět na obr. 
4. Hodnoty jednotlivých veličin jsou převzaty z [5] a přechodová charakteristika takto 
zvolené soustavy je vidět na obr. 5. 

Jelikož reálné zařízení disponuje pulzním měničem, je i do obvodu modelu 
přidán přenos tohoto měniče. Bohužel parametry nejsou známy, tudíž byly určeny 
náhodně. V simulaci je uvažován měnič se zesílením 15 a frekvencí 8kHz. 

 
Obr. 4: Schéma simulovaného modelu Termocykleru 

 
Obr. 5: Přechodová charakteristika modelu Termocykleru  
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3.2 OVĚŘENÍ VYBRANÝCH IDENTIFIKA ČNÍCH 
METOD 
V této kapitole si ukážeme výsledky simulací identifikačních metod popsaných 

v kapitole 2.1. Všechny výsledky byly získány simulací v programu Matlab. Modely 
popsané v kapitole 3.1 jsou vytvořeny jako bloky v prostředí Simulink a simulace se 
spouští z vytvořených m-souborů. Každý soubor obsahuje inicializaci dané soustavy, 
nastavení parametrů simulace, spuštění simulace a získání výstupních dat, aplikaci 
zvolené metody a na konec její zhodnocení. Ke zhodnocení je využito grafické 
interpretace simulované a vypočítané soustavy a porovnání získaného přenosu se 
zadaným. 

Pro zjednodušení jsou všechny metody vytvořeny jako funkce. Implementace je 
tak značně jednodušší a snadno rozšiřitelná. Při tvorbě byl kladen důraz na 
přenositelnost vytvořených kódu na jinou platformu. To znamená, že se nevyužívá 
funkcí defaultně obsažených v Matlabu. Ty jsou však využity při ověření vypočítané 
soustavy se zadanou. Vytvořené kódy a funkce nejsou součástí tohoto textu ani příloh, 
ale po domluvě mohou být poskytnuty. 

Zvolené soustavy mají poměrně velké časové konstanty (např. model 
Termocykleru má časovou konstantu v řádu minut). S ohledem na tyto faktory a 
známou teorii identifikace se zdá jako nejvhodnější volbou testovacího signálu skoková 
změna. Ta dostatečně popíše dynamiku soustavy a měření je realizovatelné v relativně 
krátkém čase. Identifikace může probíhat off line, jelikož nám jde o jednorázové 
naladění regulované soustavy a omezení vstupních či výstupních signálů realizujeme 
vhodnou saturací. 

Jsou zvoleny 4 základní metody: metoda aproximace přechodové charakteristiky 
statickým členem 1. řádu, metoda ploch, metoda postupné integrace a identifikace 
pomocí modelu ARX 1. – 3. řádu, řešeného rekurzivní metodou nejmenších čtverců. 

Na konec bych ještě rád zdůvodnil výběr rekurzivní metody nejmenších čtverců. 
Základní metoda nejmenších čtverců vyžaduje pro výpočet rozsáhlé operace s maticemi 
obsahujícími změřená data, jelikož pracuje s celým souborem změřených dat najednou. 
To chce mít samozřejmě adekvátní výpočetní potenciál – což u PC a rozumného počtu 
vzorků není problém, ale vzhledem k předpokladu aplikace na PLC je to nežádoucí. 
Rekurzivní metoda oproti tomu přistupuje k souboru dat postupně (při použití v off line 
režimu) a tím rapidně snižuje tyto nároky. 

3.2.1 Identifikace statického členu 1. řádu 
Tento člen bude dále uváděn pod zkratkou SC1R. Zadán je ve tvaru: 
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 (3.6) 

pro T0 = 0.5s. V následující tabulce jsou uvedeny identifikované modely pro 
jednotlivé metody. Metody jsou uvedeny ve zkratkách a to: Aproximace statickou 
soustavou se setrvačností 1. řádu (asc1r), metoda ploch (plochy), metoda postupné 
integrace (integrace) a model ARX, kde číslo znamená řád modelu. Tabulka je 
rozdělena na koeficienty podle přenosů (3.6). 
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Pro převod mezi spojitým a diskrétním přenosem je použita funkce Matlabu c2d, 
respektive d2c v defaultním nastavení. Převod modelu získaného v diskrétním tvaru 
není nutný. Je totiž zbytečný, neboť jak je zmíněno výše, model využijeme pro 
algoritmus STC, který k výpočtu využívá právě model v diskrétním tvaru. Uveden je jen 
pro srovnání. 

Výsledky identifikace SC1R, T0 = 0,5 

Metoda: K T b0 a1 

Zadáno 1 6,5 0,07404 -0,926 

asc1r 0,996 6,5 0,03687 -0,926 

plochy 0,996 6,604 0,03632 -0,9271 

integrace 1 6,631 0,03632 -0,9271 

ARX1 1 7,686 0,06405 -0,937 

Tab. 2: Hodnoty vypočítaných koeficientů pro identifikaci soustavy SC1R s T0 = 0,5s 

 Jak lze vidět, hodnoty jsou relativně přesné. Hlavní rozdíl je samozřejmý 
z podstaty jednotlivých metod. Metody, jejichž výsledkem je přenos ve spojitém tvaru 
jsou v identifikaci spojitého tvaru přesnější a opačně. Rozdíly jsou pak také důsledkem 
konverze mezi jednotlivými typy, kde dochází i k numerickým chybám. 

Jak je naznačeno v předchozích kapitolách, lze docílit lepších výsledků i změnou 
vzorkovací periody T0. Proto byla simulace několikrát opakována a výsledky 
porovnány. V tab. 3 je přehled identifikovaných systémů pro T0 = 0,05s. 

 
Výsledky identifikace SC1R, T0 = 0,05 

Metoda K T b0 a1 

Zadáno 1 6,5 0,007663 -0,9923 

asc1r 0,9958 6,4 0,00775 -0,9922 

plochy 0,9958 6,371 0,007785 -0,9922 

integrace 1 6,398 0,007785 -0,9922 

ARX1 1 6,6 0,007552 -0,9925 

Tab. 3: Hodnoty vypočítaných koeficientů pro identifikaci soustavy SC1R s T0 = 0,05s 

Na první pohled je zřejmé, že zlepšení se týká především diskrétních přenosů, 
jejichž koeficienty jsou teď pro všechny metody velice podobné a blízké těm zadaným. 
To je pro naše potřeby vyhovující a žádané. Důvod zlepšení s menší vzorkovací 
periodou je jednoduchý. U metod parametrizace se počítají plochy (integrály) 
v závislosti na změřeném průběhu výstupní veličiny. Pokud tedy bude tento průběh 
přesněji definován (snížením vzorkovací periody se více blíží spojitému), budou 
přesnější i výsledky. U modelu ARX řešeného metodou nejmenších čtverců je zlepšení 
důsledkem většího počtu vzorků. Jelikož metoda v každém kroku koriguje již 
předpokládané koeficienty, tak pokud zvýšíme počet těchto kroků (rovná se zhruba 
počtu změřených vzorků), bude výsledek podobnější skutečnosti. To ovšem neplatí 
úplně globálně a jednoznačně. Výsledky budou lepší do určitého bodu a dále je pak 
snížením vzorkovací periody už nezlepšíme. Přesnost metody lze zlepšit ještě určením 
odhadu vektoru neznámých parametrů, např. z jeho inicializace výstupními hodnotami 
získanými stejným algoritmem při prvním odhadu parametrů jako nul (viz další 
podkapitola). Níže jsou zobrazeny průběhy zadané a vypočítaných soustav metodou 
ARX1 pro zmíněné vzorkovací periody. Při nižší hodnotě T0 tam lze také vidět jasné 
zlepšení. 
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Obr. 6: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC1R na jednotkový skok při T0 = 0.5s 

 
Obr. 7: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC1R na jednotkový skok při T0 = 0.05s 
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3.2.2 Identifikace statického členu 2. řádu 
Tento člen bude dále označován jako SC2R. Zadán je ve tvaru: 
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(3.7) 

V následujících tabulkách jsou uvedeny zadané a vypočítané soustavy pro tři 
různé periody vzorkování. Jednotlivé metody jsou napsány ve zkratkách a to: ARX2-1 
je metoda identifikace modelem ARX 2. řádu, jehož vektor neznámých parametrů je 
inicializován jako nulový, ARX2-2 je metoda identifikace stejným modelem, jehož 
vektor neznámých parametrů je inicializován z hodnot, které byly dosaženy ARX2-1 a 
ARX12-1 je metoda identifikace modelem ARX, jehož polynom pólů je řádu 2 a 
polynom nul řádu 1 (tzn. že diskrétní přenos uvedený v (3.7) má ve jmenovateli pouze 
hodnotu b0) a jedná se o výpočet s vektorem neznámých parametrů inicializovaným 
nulami. Ostatní metody jsou stejné jako při identifikaci modelu SC1R. 

 
T0 = 1 

Metoda K T1 T2 b0 b1 a1 a2 

Zadáno 1,00 50,00 15,00 1,11E-02 1,22E-02 -2,33 1,35 

plochy 0,99 68,41 15,27 7,85E-03 4,70E-03 -2,23 1,25 

integrace 1,00 68,67 15,33 7,85E-03 8,45E-03 -2,23 1,25 

ARX2-1 1,04 28,95 18,52 2,52E-02 2,52E-02 -2,85 1,89 

ARX2-2 1,00 52,03 16,03 1,13E-02 1,13E-02 -2,34 1,36 

ARX12-1 1,04 28,96 18,52 5,03E-02 0,00 -2,85 1,89 

Tab. 4: Hodnoty vypočítaných koeficientů pro identifikaci soustavy SC1R s T0 = 1s 

T0 = 0,5 

Metoda K T1 T2 b0 b1 a1 a2 

Zadáno 1,00 50,00 15,00 2,63E-03 2,76E-03 -2,16 1,16 

plochy 0,99 60,85 15,02 2,13E-03 2,22E-03 -2,13 1,13 

integrace 1,00 61,09 15,08 2,13E-03 2,22E-03 -2,13 1,13 

ARX2-1 1,00 9,89 20,12 2,34E-02 2,34E-02 -3,72 2,76 

ARX2-2 1,00 24,34 18,59 6,55E-03 6,55E-03 -2,45 1,46 

ARX12-1 1,00 9,89 20,1 4,68E-02 0,00 -3,72 2,76 

Tab. 5: Hodnoty vypočítaných koeficientů pro identifikaci soustavy SC2R s T0 = 0,5s 

T0 = 0,05 

Metoda K T1 T2 b0 b1 a1 a2 

Zadáno 1,00 50,00 15,00 2,51E-05 2,53E-05 -2,02 1,02 

plochy 0,99 54,20 14,79 2,31E-05 2,32E-05 -2,01 1,01 

integrace 1,00 54,41 14,85 2,31E-05 2,32E-05 -2,01 1,01 

ARX2-1 - - - -5,36E-03 -5,36E-03 2,11 -3,12 

ARX2-2 - - - -9,27E-03 -9,27E-03 5,12 -6,13 

ARX12-1 - - - -1,07E-02 0,00 2,11 -3,12 

Tab. 6: Hodnoty vypočítaných koeficientů pro identifikaci soustavy SC2R s T0 = 0,05s 
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Z výše uvedených tabulek můžeme vyčíst, že pro menší periodu vzorkování jsou 
koeficienty diskrétního přenosu přesnější pro modely ARX. Naopak pro vyšší je 
nejpřesnější ARX2 s odhadem inicializačních hodnot vektoru neznámých koeficientů. 
To potvrzuje tvrzení v posledním odstavci předchozí podkapitoly. Opět lze dokázat 
zvyšující se přesnost i grafickou metodou, viz grafy níže. 

 
Obr. 8: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC2R na jednotkový skok při T0 = 1s 

  

 
Obr. 9: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC2R na jednotkový skok při T0 = 0.5s 
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Obr. 10: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC2R na jednotkový skok při T0 = 0.05s 

Zajímavostí také je, že pokud vezmeme v potaz pouze grafické srovnání, 
vychází pro model ARX lépe varianta 3. řádu, než druhého. Dokazuje se tím, že do 
určité míry můžeme aproximovat soustavu nižšího řádu modelem řádu vyššího. To není 
úplně běžné a dle [3] se v praxi využívá postup právě opačný, tedy aproximace soustavy 
vyššího řádu modelem řádu nižšího. Změřená odezva takovéhoto modelu je vidět na 
obr. 11. Perioda vzorkování je v tomto případě T0 = 0.5s. V legendě se vyskytují dva 
průběhy vypočítaných modelů. První je pro inicializaci vektoru neznámých parametrů 
nulami a druhý hodnotami vypočtenými z prvního identifikovaného modelu. 

 
Obr. 11: Odezva žádané a vypočítané soustavy SC2R na jednotkový skok při T0 = 0.05s. Model je 

vyššího řádu než identifikovaná soustava 
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3.2.3 Identifikace modelu Termocykleru 
Jak je zmíněno výše, poslední simulovanou soustavou je model Termocykleru. 

U něj je postup identifikace více blízký reálnému postupu. Není totiž definován přenos 
této soustavy a proto je postup zvolen následující. Data získaná simulací jsou postupně 
identifikována jednotlivými metodami a to od menšího řádu modelu po vyšší. 

Zajímavostí je, že tato soustava vykazuje výborné grafické výsledky pro všechny 
metody. Identifikována byla aproximací SC1R, metodou ploch, metodou postupné 
integrace a modely ARX 1. až 3. řádu. Pro srovnání jsou níže na obr. 12 a 13 uvedeny 
přechodové charakteristiky identifikovaných soustav aproximací statickým členem 1. 
řádu a modelem ARX 3. řádu. I výsledky samotných soustav jsou velice podobné. 
Například metodou aproximace SC1R, ploch a ARX1 byly při T0 = 1s získány 
výsledky: 
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(3.8) 

Z těchto výsledků lze vyvodit důvod. Jak je patrné, jedná se de facto o statickou 
soustavu 1. řádu se zesílením cca 55 a časovou konstantou cca1866s. Tato konstanta je 
tak velká, že i když aproximujeme takovouto soustavu modelem vyššího řádu, 
astatismus získaného modelu se v grafickém zobrazení neprojeví. Pokud jsou výsledky 
všech metod téměř shodné, nejlepším řešením je vybrat identifikovaný model nejnižšího 
řádu, jelikož dále nebude kladen takový nárok na výpočetní kapacitu. 
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Obr. 12: Odezva žádané a vypočítané soustavy modelu Termocykleru na jednotkový skok (asc1r), 

přechodové charakteristiky se téměř úplně překrývají

 
Obr. 13: Odezva žádané a vypočítané soustavy modelu Termocykleru na jednotkový skok (ARX3), 

přechodové charakteristiky se téměř úplně překrývají 
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3.3 OVĚŘENÍ VYBRANÝCH REGULÁTOR Ů 
V této kapitole se zaměříme na výsledky simulačního ověření metod samočinně 

se nastavujících regulátorů. Jak již bylo řečeno, nejedná se přímo o STC, ale o verzi 
jednorázového nastavení. Algoritmy jsou tudíž použity pouze pro výpočet potřebných 
konstant jednotlivých typů regulátorů a během regulačního pochodu se tyto konstanty 
dále nemění. K určení kritických parametrů, ze kterých výpočty konstant vychází, je 
využita modifikovaná Ziegler – Nicholsova metoda (viz výše). Všechny algoritmy jsou 
stejně jako u metod identifikace zpracovány ve formě funkcí. Jednotlivé struktury 
regulátorů jsou vytvořeny v prostředí Simulink jako subsystémy (příklad na obr. 14). 
Stejně tak jako u identifikace nejsou vytvořené kódy součástí této práce ani příloh, ale 
na vyžádání mohou být poskytnuty. 

Postup simulace je následovný. Z modelu soustavy získaného identifikací (viz 
výše) se vypočítají kritické parametry soustavy (kritické zesílení KPK a perioda TK). 
Tyto hodnoty jsou pak použity pro výpočet jednotlivých konstant regulátoru. Jako 
primární struktura regulátoru je zvolen složkový tvar (2.19). Při nedostačujících 
výsledcích s touto strukturou je pak navázáno na další struktury a modifikace. To bylo 
potřeba provést pouze u soustavy SC2R. 

Jak je vidět na obr 15, regulátor ve složkovém tvaru u této soustavy reguluje 
s trvalou regulační odchylkou. Ta je způsobena dominancí proporcionální složky, jejíž 
zesílení je o dva řády vyšší než u ostatních konstant. Proto není zvolený algoritmus pro 
soustavu tohoto typu vhodný. Teoreticky by šlo zlepšit vlastnosti regulačního pochodu 
změnou vzorkovací periody (viz níže), ale v tomto případě k výraznému zlepšení 
vzhledem k výpočetní době nedošlo. Lepších výsledků bylo dosaženo např. použitím 
Takahashiho struktury regulačního obvodu (T0 = 0.01s) – obr. 16, nebo struktury dané 
vzorcem (2.23) při použití metody LICHO (T0 = 0.1s) – obr. 17. 

Jelikož je metod, respektive modifikací mnoho, nebylo by reálné v této kapitole 
uvádět všechny dosažené výsledky. To i z důvodu, že algoritmy jsou praxí ověřené a na 
všech modelech uvažovaných v této práci fungovaly spolehlivě. Jako lepší řešení se jeví 
poukázání na některé aspekty výpočtu a simulací, které ovlivňují výslednou kvalitu 
regulace. 

 
Obr. 14: Diskrétní PID regulátor ve složkovém tvaru se saturací integrační složky - model 

v Simulinku 
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Obr. 15: Průběh regulace soustavy SC2R při použití diskrétního regulátoru ve složkovém tvaru 

 
Obr. 16: Průběh regulace soustavy SC2R při použití diskrétního Takahashiho regulátoru 

 
Obr. 17: Průběh regulace soustavy SC2R při použití diskrétního regulátoru dle vzorce (2.23) a 

metody LICHO 
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3.3.1 Vliv vzorkovací periody 
V literatuře [3] a [4] je mimo jiné zmíněno, že na kvalitu regulace má vliv i 

volba vzorkovací periody. V této podkapitole dané tvrzení verifikujeme.  
Například u soustavy SC1R při použití regulátoru ve složkovém tvaru. Regulace 

s T0 = 0,1s je na obr. 18 a s T0 = 0,001s na obr. 19. 

 
Obr. 18: Regulace SC1R pomocí diskrétního regulátoru ve složkovém tvaru s T0 = 0.1s 

 
Obr. 19: Regulace SC1R pomocí diskrétního regulátoru ve složkovém tvaru s T0 = 0.001s 

Mohlo by se zdát, že jelikož je vzorovací perioda obsažena ve výpočetních 
vzorcích, musí ovlivnit výsledné regulační konstanty. V tomto případě tomu tak však 
není. Pro obě simulace byl použit stejný model identifikovaný metodou ploch. Jeho 
koeficienty dle rovnice ve tvaru (3.6) jsou uvedeny v tabulce 3 výše v tomto textu. 

Pro výpočet kritických parametrů je využito modifikované Ziegler – Nicholsovy 
metody. Pro soustavu prvního řádu vypadají rovnice následovně: 

 1

0

1PK

a
K

b
= −  ; 02KT T=  (3.9) 

 
  



25 
 

Jednotlivé konstanty regulátoru se pak následně dostanou z rovnic: 
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Jak lze z těchto rovnic vidět, hodnoty regulačních konstant nejsou na vzorkovací 
periodě závislé. Tím pádem je z obr. 18 a 19 jasné, že vzorkovací perioda ovlivňuje 
výpočet akčních zásahů přímo při simulaci – čím častěji se počítají, tím přesnější a 
rychlejší regulace je, respektive tím více se regulátor podobá spojité verzi. Tím je 
předpoklad potvrzen a ověřen. Zároveň s tím však roste množství energie dodávané do 
soustavy a při použití příliš malých period dohází i v simulaci ke zkreslení. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ OV ĚŘENÍ 
VYBRANÝCH METOD 

Simulace algoritmů je nezbytná k jejich verifikaci. Ovšem výsledky jsou do 
určité míry zkresleny ideálností modelu, nepřítomností vlivu prostředí a dalšími faktory 
působícími na reálné zařízení. Proto je vhodné dané algoritmy po simulacích nasadit na 
skutečnou soustavu. V této práci bylo ověření provedeno na dvou laboratorních 
modelech. Jedním z nich je model Termocykleru [5], o kterém zde již bylo psáno. 
Druhým je pak prototyp laboratorního modelu tepelné komory. 

K nasazení algoritmů vytvořených v PC a zpětnému získání měřených dat byla 
využita karta MF 624 (více o tomto hardwaru lze nalézt na stránkách výrobce: 
Humusoft MF 624). 

4.1 MODEL TERMOCYKLERU 
Všechny potřebné informace o tomto laboratorním modelu jsou dostupné 

v literatuře [5]. Teplota vody je snímána pomocí termočlánku a následně po zesílení 
přenášena přes A/D převodník do PC. Tam je vyhodnocena a dále použita. Výkon 
Peltierova článku je regulován pomocí jednokvadrátového pulsního měniče, který je 
řízen přes digitální výstup karty MF 624 pomocí signálu PWM. 

Aplikace algoritmů na model Termocykleru nebyla úplně bez obtíží. Jelikož byl 
model v době vzniku této práce autorem upravován, nebyl plně funkční a to zásadním 
způsobem ovlivnilo samotné měření. Peltierův článek byl v provozu pouze v režimu 
topení, jelikož chlazení bylo vzhledem k velikosti vyhřívaného materiálu neúčinné. 

Také výkon článku musel být během měření výrazně omezen. A to jak přímo 
nastavením proudového omezení na napájecím zdroji, tak nepřímo omezením 
maximální střídy měniče. Důvodem je nevhodná konstrukce zařízení pro experimentální 
identifikaci tak, jak je popsána v tomto textu. Nádržka s vodou, jejíž teplotu chceme 
regulovat, má příliš malý objem. Na druhou stranu výkon Peltierova článku je neúměrně 
vysoký, tudíž se voda vypaří dříve, než je dosaženo ustálené teploty a měření se tím 
stává bezcenným. Tomuto jevu se podařilo víceméně zabránit částečným zakrytím 
otvoru nádržky. Voda se poté tak rychle nevypařovala, respektive na krytu 
kondenzovala a následně stékala zpět do nádržky. 

Signál získaný z termočlánků byl výrazně zašuměn. Aplikací různých filtrů se 
však nepodařilo jeho kvalitu výrazně zlepšit. Z časových důvodů nebylo možné 
experiment často opakovat. Dosažení ustálené teploty bylo realizovatelné v době zhruba 
dvou hodin a následně další hodinu se článek chladil na teplotu okolí pomocí několika 
ventilátorů. Hodně času bylo zbytečně ztraceno právě nezdárnými pokusy, jejichž 
neúspěch byl zapříčiněn výše popsanými důvody. 

Nakonec se však podařilo měření realizovat a následně byl identifikován model 
soustavy ve tvaru statického článku 1. řádu se zesílením K = 41,98 a časovou 
konstantou T = 1504s . Změřená charakteristika je vidět na obr. 20. Následně byl 
aplikován algoritmus výpočtu potřebných koeficientů regulátoru, které byly poté 
využity při experimentu regulace. Výsledek je vykreslen na obr. 21. Jak je na první 
pohled vidět, regulace není nijak kvalitní. Hlavním důvodem je velká setrvačnost 
soustavy, a to jak vyhřívaného materiálu, tak i samotného Peltierova článku. Vzhledem 
k výše zmíněným skutečnostem však není možné přímo konstatovat, zda na tom má 
podíl i aplikovaný regulátor. 
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Obr. 20: Přechodová charakteristika změřené a vypočítané soustavy Termocykleru 

 
Obr. 21: Grafické znázornění regulace Termocykleru diskrétním regulátorem ve složkovém tvaru 
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4.2 MODEL TEPELNÉ KOMORY 
Kvůli špatným výsledkům s experimentem Termocykleru bylo po dohodě 

s vedoucím této práce rozhodnuto, že měření se provede ještě na dalším jiném zařízení. 
Vybrán byl laboratorní model tepelné komory. Jelikož je realizace tohoto modelu již 
zadána jako cíl jiné závěrečné práce, požádal jsem jejího autora o pomoc. Poskytnul mi 
schémata navržených elektronických obvodů a pomoc s jejich realizací. Společně jsme 
pak vytvořili prototyp tepelné komory, jejíž zjednodušené schéma je vidět na obr. 22. 
Na jednom konci komory (zhotovena z krabice) je umístěn ventilátor. Ten žene vzduch 
přes žárovku umístěnou uprostřed směrem k druhému konci, kde je umístěn 
termočlánek. Cílem je, regulovat teplotu měřenou termočlánkem, čili výstupní teplotu z 
krabice. 

 
Obr. 22: Zjednodušené schéma tepelné komory 

 Jak výkon ventilátoru, tak žárovky je regulován jednokvadrátovým pulsním 
měničem pomocí PWM přivedeného na výstup karty MF 624. Údaje z termočlánku jsou 
zpracovány principiálně stejně jako u Termocykleru. Opět je k realizaci využit Simulink 
jakožto vhodný nástroj. Celé schéma pro regulaci je vidět na obr 23. Signál z A/D 
převodníku je nejdříve filtrován dolní propustí a následně zesílen. Běh programu lze 
realizovat ve dvou režimech – identifikace a regulace. Která z variant je zrovna aktivní 
rozhoduje přepínač v pravé části schématu. Jakožto požadovaná hodnota (teplota) je 
v identifikační větvi použita skoková změna na maximální střídu žárovky, v regulační 
pak pulsní generátor s přičtenou minimální hodnotou. Díky zpětné vazbě a regulátoru je 
pak určena střída žárovky. Jak střída ventilátoru, tak žárovky, je posílána na digitální 
výstup karty MF 624. Frekvence pro PWM byla zvolena 15kHz. Všechna měřená data 
jsou pomocí bloku Scope ukládána do WorkSpace Matlabu a následně využívána pro 
výpočty a grafické srovnávání. 

Úloha byla zadána tak, aby se výkonem žárovky při konstantním proudění 
vzduchu komorou udržovala požadovaná hodnota teploty na výstupu. Jak již bylo 
naznačeno, při identifikaci se žárovka zapne na plný výkon a výstupní teplota se nechá 
ustálit. Následně jsou změřená data využita v procesu identifikace soustavy a výpočtu 
potřebných konstant regulátoru. Po přepnutí vypínače do režimu regulace se simulace 
spustí znovu a po dokončení jsou opět data zpracována. 

Jediný problém, který se během experimentu vyskytl, byl šum na měřené 
teplotě. Ten se podařilo eliminovat pomocí vhodného filtru – dolní propusti. Filtr však 
samozřejmě ovlivnil měřená data zanesením zpoždění, což muselo být především 
v části identifikace bráno na zřetel. Na obr. 24 a obr. 25 jsou srovnány průběhy měřené 
teploty bez filtru a s filtrem. Je zřejmé významné zlepšení. Filtrovaný signál nám při 
výpočtech přinese přesnější výsledky. 
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Obr. 23: Celkové schéma řídicího algoritmu Tepelné komory v Simulinku 
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Obr. 24: Detail průběhu měřené teploty Tepelné komory bez použití filtru 

 
Obr. 25: Detail průběhu měřené teploty Tepelné komory s filtrem s časovou konstantou 5ms 

Identifikace proběhla stejně jako u předchozích experimentů či simulací. Jako 
nejvhodnější se nakonec ukázala metoda ploch, i když rozdíly mezi jednotlivými 
metodami nebyly příliš velké. Model systému byl tedy určen ve tvaru: 

 ( ) 0,0025

1
G z

z
=

−
  

pro vzorkovací periodu T0 = 0.01s . Grafické srovnání změřené a vypočítané 
přechodové charakteristiky lze vidět na obr. 26. Tyto parametry byly použity pro 
výpočet konstant regulátoru, tak jako v předchozích případech. Výstup regulace pak lze 
vidět na obr. 27. V ustálených polohách je vidět mírný šum. Ten je však důsledkem 
šumu měřené veličiny, neboť jeho rozptyl je shodný právě s tímto šumem (viz 
porovnání obr. 25 a obr. 28) a je zhruba roven ±0.05°C, což je zanedbatelná hodnota. 
Můžeme tedy říci, že regulace je dostačující a metody můžeme považovat za ověřené. 

Samozřejmě by bylo možné vznést požadavky na kratší dobu ustálení, či 
eliminaci šumu. V prvním případě by velmi pomohlo odstranění filtru měřené veličiny, 
což by ale na druhou stranu významně zhoršilo druhý požadavek. V praxi se často volí 
určitý kompromis stejně tak, jako jsme ho zvolili v našem případě. 
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Obr. 26: Grafické srovnání změřeného a identifikovaného systému Tepelné komory 

 
Obr. 27: Průběh regulace Tepelné komory pomocí diskrétního regulátoru ve složkovém tvaru 

 
Obr. 28: Detail průběhu regulace Tepelné komory diskrétním regulátorem ve složkovém tvaru 
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5 ZÁVĚR 
Algoritmy experimentální identifikace získané z dostupných zdrojů byly 

simulačně i experimentálně ověřeny. S ohledem na charakter zadání se jako 
nejvhodnější prokázaly metoda aproximace statickou soustavou 1. řádu a metoda ploch. 
To plyne už z charakteru soustav, na které má být software zaměřen a tento charakter, 
tedy statické soustavy 1. řádu, je viditelný i na experimentálních měřeních. Metoda 
založená na modelu ARX je oproti tomu vhodná pro složitější systémy, neboť může 
výhodněji určovat stupně polynomů čitatele i jmenovatele přenosových funkcí. Metoda 
postupné integrace se také prokázala jako dostatečně přesná, avšak integrace je poměrně 
výpočetně náročná a proto tato metoda není považována za vhodnou. 

V ohledu STC byly použity algoritmy na výpočet potřebných parametrů 
regulátor. Jak se ukázalo v simulacích i experimentech, u uvažovaných soustav stačí ve 
většině případů použít diskrétní tvar PID regulátoru ve složkovém tvaru. Jedinou 
soustavou, která nebyla vhodně regulovatelná tímto typem, je statický článek 2. řádu. 
Bohužel v experimentech s takovýto typ soustavy nevyskytl a nemohl být tedy výsledek 
simulace ověřen prakticky. Metody výpočtu konstant jednotlivých složek se také 
prokázaly jako dostačující, neboť regulace identifikovaných soustav byla, až na model 
Termocykleru, kvalitní. U tohoto experimentu však nelze jednoznačně určit, zda za 
špatné výsledky může jen samotná soustava, nebo i použitý regulátor. Proto nemohou 
být výsledky brány za směrodatné. Experiment s Tepelnou komorou oproti tomu 
vykázal velmi dobré výsledky a i charakterově je bližší cílové skupině.  

Vzhledem k zadání a předchozím odstavcům lze konstatovat, že tako práce je 
úspěšná a bylo dosaženo všech vytčených cílů. Experimenty potvrdily všechny 
teoretické i simulační předpoklady. V dalším vývoji požadovaného softwaru se však 
budou muset dosažené závěry dále verifikovat na reálných soustavách. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ 

A/D  - analogově digitální převodník 
ARMAX - Auto-Regressive Moving Avarange with eXogenus variable 
ARX  - Auto-Regressive with eXogenus variable 
asc1r  - aproximace statickou soustavou 1. řádu 
BJ  - Box-Jenkins 
DOBR  - dopředná obdélníková metoda 
LICHO - lichoběžníková metoda 
OE  - Output Error 
PID  - proporcionálně integračně derivační regulátor 
PLC  - programovatelný logický automat 
PWM  - pulsně šířková modulace 
SC1R  - statický člen 1. řádu 
SC2R  - statický člen 2. řádu 
STC  - samočinně se nastavující regulátor 
TZB  - technické zabezpečení budov 
ZOBR  - zpětná obdélníková metoda 

 


