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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou 

proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická 

část. Ze zakoupených částí je složena regulovaná soustava, kterou je nutno správně nastavit. 

Pomocí identifikace soustavy a známých postupů jsou sestaveny vzorové ukázky, jak 

regulátor co nejlépe nastavit. Výsledkem je ukázková laboratorní úloha, kterou si mohou 

studenti automatizace vyzkoušet a získat zkušenosti s metodami nastavování regulátoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Regulace teploty, laboratorní úloha, JUMO diraTRON 108, topení, chlazení, řízení, 

přechodová charakteristika, identifikace, PSD, impulsní řízení 

ABSTRACT 

This work deals with regulation and procedures that can be used for this. The theoretical part 

therefore presents the basic concepts of automation and controllers. The main part is the 

practical part. The purchased system consists of a regulated system, which must be set up 

correctly. Using system identification and known procedures, sample examples of how to 

best set the controller are compiled. The result is a sample laboratory task that automation 

students can try and gain experience with methods of setting up the controller. 

KEYWORDS 

Temperature control, laboratory task, JUMO diraTRON 108, heating, cooling, control, step 

response, identification, PSD, pulse control 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Řízení je hlavním pilířem automatizace. Je proto vhodné, aby součástí výuky na oboru 

Automatizace a informatiky byly i reálné aplikace. Studenti si nejlépe ověří funkčnost 

teoretických základů na něčem, na co si mohou sáhnout. Je proto nutné inovovat výuku 

a nahradit tak staré přístroje novými. K inovaci automatického řízení byl zakoupen nový 

kompaktní regulátor firmy JUMO spolu s platinovým teploměrem a k nasazení těchto 

komponent byla vytvořena nová regulovaná soustava. 

Regulátor firmy JUMO, verze diraTRON 108, patří mezi multifunkční regulátory. Jeho 

schopnosti sahají do všech částí automatizace, jak do logického řízení, spojitého řízení, tak 

hlavně do diskrétního řízení. Jelikož lze funkci regulátoru spravovat pomocí komunikačních 

sítí nebo ovládat pomocí spínačů či složitějších logických funkcí, jsou v teoretické části krátce 

popsány základy logického řízení. Další část je věnována spojitému řízení, které je základem 

teorie řízení a bez jeho znalostí se neobejdeme, protože s ním pracujeme v praktické části této 

práce. Jelikož jde o regulátor, který svou funkci vykonává pomocí mikroprocesoru, jedná se tak 

o diskrétní řízení. V této části je přiblížena analogie mezi spojitým řízením, které si lze lépe 

představit a je zde vysvětlena funkce pulsně šířkové modulace, která je využita ke změnám 

akčního zásahu pomocí spínacího relé.  

Regulátory obecně mají mnoho forem, avšak jejich hlavní dělení je jednoduché. Máme PID 

regulátory, které vychází ze spojitého řízení a PSD regulátory, které fungují na principu 

diskrétního řízení a snaží se pomocí matematických náhrad vykonávat stejnou funkci jako PID. 

Proto existují velmi blízké analogie mezi těmito způsoby regulace. Ty jsou popsány v druhé 

kapitole teoretické části této práce. Dále jsou zde popsány tři jednoduché možnosti nalezení 

parametrů regulátoru, bez čehož se žádný regulátor neobejde. Na základě výstupů regulátoru, 

spínacích relé, je nutné si přiblížit také regulaci s nespojitým výstupem. Základním dělením je 

dvou nebo třístavová regulace a impulsní regulace. Impulsní regulace umožňuje využít 

potenciál PSD regulátoru a jeho akční zásah je pomocí metody PWM aplikován na regulovanou 

soustavu. 

V praktické části je sestaven nový regulační obvod. Sestává se z pěti hlavních částí. Regulátor 

JUMO diraTRON108, platinový teploměr Pt100, axiální ventilátor, topné rezistory a hliníkové 

chladiče, na nichž celá regulace probíhá. Tento obvod byl sestaven svépomocí a jedná se tudíž 

o prototyp. Jeho funkčnost je však pro účely výuky dostatečná. Ovládání je zařízeno pomocí 

série spínačů a přepínačů. Nastavení regulátoru se provádí ručně, nebo výhodněji pomocí 

propojení USB se specializovaným softwarem dodávaným firmou JUMO. Funkce regulátoru 

jsou následně popsány ve čtvrté kapitole. 

Dalším cílem této diplomové práce je vytvořit laboratorní úlohu. Jelikož se studenti setkávají 

s automatizací jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském studiu, jsou v kapitolách 6 

a 8 vytvořeny dvě laboratorní úlohy s různou obtížností. Laboratorní práce pro bakalářské 

studium je zaměřena na seznámení se s regulačním obvodem. Je sestavena na základě 5. 

kapitoly, kde je popsána základní konfigurace regulačního obvodu. S využitím vestavěné 

samooptimalizace jsou nalezeny parametry a s jejich využitím jsou provedeny měření pro různé 

druhy regulací. Na jejich základě je možné určit chování soustavy a získat tak nové praktické 

znalosti z oblasti automatizace. Druhá laboratorní úloha je zaměřená na identifikaci systému, 

kterou by měli studenti navazujícího studia zvládat. Pomocí přechodové charakteristiky je 

nalezen přenos systému a následně i optimální nastavení regulátoru. Z výsledných průběhů 

měření je možné zhodnotit efektivitu a omezení analytických metod. 
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1 ZÁKLADY AUTOMATIZACE 
Automatizace je proces, při kterém je práce vykonávána různými přístroji a zařízeními, které 

nahrazují lidskou činnost. Je využívána pro zvýšení produktivity práce, jejímu zpřesnění 

a usnadnění fyzické práce. Základním prvkem automatizace je řízení, jímž se zabývá vědní obor 

kybernetika. Řízení se využívá ve všech aspektech kontroly systému a dělí se podle účasti 

zpětné vazby na ovládání a regulaci. Ovládání je řízení bez zpětné vazby, tudíž jde o velmi 

nepřesné řízení, kdy je nastaveno řízení, jež uvede systém do konkrétního stavu. Jako příklad 

lze uvést ovládací ventil topení. Otočením na 50 % průtok je dosaženo určité teploty, která 

nemusí odpovídat našim požadavkům a je proto nutné ventil nastavit na větší či menší průtok. 

Rozdílem je regulace, kde je nastavena žádaná hodnota teploty. Regulátor pomocí teploměru 

snímá aktuální hodnotu teploty a následně upravuje průtok ventilem tak, aby byla dosažena 

požadovaná hodnota teploty. Do dělení patří také vyšší formy řízení, jež jsou rozvojem regulace 

a jsou schopny svým přizpůsobením chytře řídit soustavu, například pro úsporu energie nebo 

při změnách parametrů řízené soustavy. 

 

Obrázek 1 Ovládání a regulace systému 

Řízení je cílené působení řídícího systému na řízený systém tak, aby se dosáhlo požadovaného 

cíle. Podrobný popis celého systému a signálů bude uveden v kapitole 1.2, která je základem 

pro pochopení principů a fungování regulace. 

Řízení se také dělí pomocí technického provedení a charakteru řídícího procesu. Dělíme jej na 

logické řízení, jež využívá binární logiku stejnou jako je matematická výroková logika. Dále 

na spojité řízení. To lze využít, pokud zpětná vazba i akční zásah regulátoru jsou spojité 

veličiny. Pro teorii řízení se jedná o nejzásadnější řízení, přestože je vytlačováno diskrétním 

řízením. To na rozdíl od spojitých systémů pracuje s alespoň jedním diskrétním členem, což 

znamená, že vstupní a výstupní signál je definován jen v určitých časových krocích, dle 

vzorkovací periody. To umožňuje nasazení levnějších počítačů a programovatelných automatů. 

Poslední částí je fuzzy řízení, které umožňuje řídit i těžko definovatelné či nelineární systémy, 

zavedením báze pravidel. 

1.1 LOGICKÉ ŘÍZENÍ 

Logické řízení je nejjednodušším způsobem řízení při dosažení velké produktivity, kde nezáleží 

na průběhu akční veličiny. Využívá se nejčastěji pro řízení celého procesu například výroby 

nebo funkce celého zařízení a zajišťuje jeho funkčnost. Jde o řízení, jež využívá stavy zapnuto 

a vypnuto, tedy binární kombinaci hodnot, nejčastěji 0 a 1. K ovládání řízeného procesu je 

využit logický obvod, sestávající se z logických prvků, jejichž výsledek určuje hodnotu 

výstupu. Nejčastěji je využito spolu s velkou řadou senzorů, které zprostředkovávají binární 

signály či jsou jejich výstupy porovnávány s definovanou hodnotou. 
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Řízení je popsáno pomocí logických funkcí, nejčastěji právě dvou proměnných. Na logických 

veličinách o konečném počtu jsou založeny logické algebry. Na binárním systému je založena 

také Booleova algebra, jež se využívá k minimalizaci logické funkce, aby bylo možno efektivně 

realizovat logický obvod. Ten se skládá pomocí logických funkcí. Nejzákladnější z nich jsou 

negace, konjunkce, disjunkce, negace konjunkce a negace disjunkce. Logické funkce se zapisují 

do pravdivostní tabulky. 

 

Obrázek 2 Logické funkce dvou proměnných 

Minimalizace se provádí podle zákonů Booleovy algebry. Pomocí nich se z logické funkce 

vyřazují nadbytečné proměnné tak, aby se funkce vyjádřila v co nejmenším možném počtu 

logických funkcí a zjednodušila se tak technická realizace. Nejčastěji se využívají absorpční 

zákony a De Morganovy zákony. Minimalizaci lze také provést podle Karnaughových map, 

kde se provádí spojování sousedních polí obsahujících pozitivní hodnotu. 

 

Obrázek 3 Zákony Booleovy algebry 

Logické řídící obvody se dělí na kombinační a sekvenční. Pro kombinační obvody platí 

jednoznačně určené funkční hodnoty. Lze proto sestavit jasnou pravdivostní tabulku, ze které 

vychází logická funkce, jež lze minimalizovat. U sekvenčních obvodů je rozdíl ve stavech, které 

navazují na předešlý stav a je proto potřeba využít paměti nebo zpětné vazby. Ideálním 

příkladem je chod lineárního motoru. Jedná se o sekvenční obvod s dvěma výstupy. Dva 

koncové snímače x1,2 ve stavu 1 indikují přítomnost motoru, ve stavu 0 se motor nalézá někde 

mezi těmito body. Na začátku sekvence se motor nachází na dorazu u senzoru x2 a po zapnutí 
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jede DOLEVA. Po dosažení senzoru x1 se obrátí a jede DOPRAVA. Ve stavu mezi senzory 

proto musí být v paměti uložený směr pohybu, jelikož oba senzory v tento moment udávají 

nulovou hodnotu. 

K implementaci logického řízení do nějakého procesu se nejčastěji využívá speciální zařízení 

PLC (Programmable Logic Controller) nebo jeho rozšířená verze PAC. Tyto zařízení umožňují 

řídit procesy v reálném čase. Tyto řídící systémy dnes běžně disponují rozsáhlými možnostmi 

komunikace, jak vstupů a výstupů, tak pro komunikaci se servery pomocí TCP/IP rozhraní nebo 

spoustou dalších rozšíření. Mimo jiné mohou mít také integrovány PID/PSD regulátory. To se 

odvíjí od způsobu využití, tam kde stačí jednoduché logické řízení vystačí základní verze PLC. 

Jako PAC by bylo možné označit i regulátor JUMO diraTRON 108 používaný v této práci. 

 

Obrázek 4 Schéma PLC (PAC) 

K programování PLC se využívají specializované jazyky navržené pro realizaci logických 

funkcí. Nejdůležitějším jazykem je strukturovaný text (ST – Structure text). Ten je obdobou 

programovacích jazyků pro PC a vychází z koncepce jazyků Pascal a C. Jako další jazyky se 

využívají například grafická reléová schémata (LD – Ladder diagram) nebo jazyk funkčních 

bloků (FBD). Častým programovacím jazykem pak je také IL (Instruction list) a posledním 

oficiálním jazykem je sekvenční programování (SFC). 

 

Obrázek 5 Příklad strukturovaného textu [4] 
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1.2 SPOJITÉ LINEÁRNÍ ŘÍZENÍ 

Spojité lineární řízení, nebo také řízení se zpětnou vazbou, je základem regulace. Úkolem 

spojitého řízení je řízení regulované soustavy na požadovanou hodnotu s využitím spojité akční 

veličiny. Regulace probíhá v regulačním obvodu, který je nezbytné znát, proto si jej popíšeme. 

 

Regulovaná 

soustava 
Akční  

člen 

Ústřední 

člen 
Řídicí 

člen 

Zpětná vazba, snímač 
(+ event. transformace, přenos) 

Regulátor 

w 

e u ua y 

y´ 

Žádaná hodnota Odchylka Akční veličina Regulovaná veličina Poruchy 

v 

Rozdílový člen 

 

Obrázek 6 Podrobné blokové schéma regulačního obvodu [3] 

Regulační obvod se primárně sestává z dvou hlavních částí. Z regulátoru a z regulované 

soustavy. Regulátor je zařízení sloužící k realizaci regulace. Je složen z řídícího členu, 

rozdílového členu a ústředního členu, jehož výstup působí akční veličinou pomocí akčního 

členu na regulovanou soustavu. Regulovaná soustava je vlastní řízený systém. K regulaci je 

nezbytná zpětná vazba, kterou tvoří snímače a podávají informaci o aktuálním stavu soustavy. 

Řídící člen nastavuje žádanou hodnotu w, což je hodnota nějaké veličiny, kterou má regulovaná 

soustava dosahovat. To může být buď konstantní hodnota nebo programová regulace. 

Programová regulace mění velikost žádané hodnoty v předem nastavené závislosti na čase, 

tudíž w = f(t). Aktuální žádaná hodnota je srovnávána v rozdílovém členu s regulovanou 

veličinou e = w - y. Výsledkem je regulační odchylka e. Ústřední člen zpracovává hodnotu 

regulační odchylky a pokud je nenulová, tak provádí akční zásah. Ten je realizován pomocí 

akční veličiny u. Snaha regulátoru je udržovat regulační odchylku e na minimální hodnotě, 

ideálně na nulové hodnotě.  Akční člen proto musí být do soustavy správně zapojen, aby akční 

veličina zmenšovala regulační odchylku. Regulace se uskutečňuje z důvodu vnějších vlivů, 

popsaných poruchovou veličinou v. To jsou nepředvídatelné nežádoucí vlivy, které ovlivňují 

regulovanou veličinu a často tak zvětšují regulační odchylku. 

Regulační členy lze popsat dvěma způsoby. Prvním jsou statické vlastnosti. Ty rozdělují 

systémy na lineární a nelineární. Statická charakteristika posuzuje regulační člen v ustáleném 

stavu, což je taková hodnota vstupu a výstupu, kterou naměříme po průběhu přechodového děje. 

U lineárního členu je tato charakteristika přímková, lineární a prochází počátkem. Nelineární 

systémy jsou hůře řiditelné, protože při změně vstupu je různá změna na výstupu a pro jejich 

regulaci se proto využívá složitějších metod či simulací. 

Druhým způsobem popisujícím regulační člen jsou dynamické vlastnosti. Dynamické vlastnosti 

udávají chování systému během přechodného průběhu. K tomu se využívá dvou pohledů. 

Dynamické vlastnosti můžeme charakterizovat pomocí vnitřního a vnějšího popisu systému. 

Vnější popis systému vyjadřuje dynamické vlastnosti pouze vztahy mezi vstupem a výstupem. 

Jde tak pouze o pozorování chování celého zařízení, bez znalostí jeho vlastního fyzikálního 

chodu. Oproti tomu vnitřní popis systému k závislosti na vstupech a výstupech přiřazuje také 

stav systému, popsaný stavovými rovnicemi. Ten udává počáteční podmínky systému na 
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začátku děje a je nutno znát celou strukturu systému a jeho fyzikální a chemické pochody. Je 

tedy dokonalejší a chování soustavy popisuje lépe, avšak je složitější, proto se jím v této práci 

nebudeme zabývat. K vyšetření soustavy nám postačí vnější popis systému, který lze popsat 

následujícími způsoby: 

• Diferenciální rovnice systému 

• Přenos systému 

• Impulsní přenos a charakteristika 

• Přechodová funkce a charakteristika 

• Frekvenční přenos a charakteristika 

• Poloha pólů a nul přenosu 

1.2.1 DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE A PŘENOS SYSTÉMU 

Diferenciální rovnice systému pro lineární spojitý systém nebo regulační člen se vstupem u(t) 

a výstupem y(t) je (1), kde ai, bi jsou konstantní koeficienty. Protože nelze realizovat, aby 

výstupní signál byl prvou či vyšší derivací vstupního signálu, platí podmínka fyzikální 

realizovatelnosti m ≤ n. Ta říká, že nejvyšší řád výstupní veličiny je vždy nižší nebo roven řádu 

nejvyšší derivace vstupní veličiny. Řád systému je tedy roven řádu nejvyšší výstupní derivace. 

𝑎𝑛𝑦(𝑛) + 𝑎𝑛−1𝑦(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎1𝑦′ + 𝑎0𝑦 = 𝑏𝑚𝑢(𝑚) + ⋯ + 𝑏1𝑢′ + 𝑏0𝑢 (1)   

Diferenciální rovnici lze získat pomocí sestavení fyzikálních vztahů a zákonů a následně 

odstraněním všech ostatních veličin, mimo vstupní a výstupní hodnoty systému. Takto 

vytvořená diferenciální rovnice následně slouží k vytvoření přenosu soustavy. Ten se využívá 

jako nejčastější popis systému. Je definován jako poměr Laplaceova obrazu výstupní a vstupní 

veličiny při nulových počátečních podmínkách. 

𝐺(𝑠) =  
𝐿{𝑦(𝑡)}

𝐿{𝑢(𝑡)}
=

𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
 (2)   

K transformaci se používá věta o linearitě a o obrazu n-té derivace. Po úpravách a vytýkání 

vyjde obecný vztah pro výpočet základního tvaru přenosu z diferenciální rovnice (3). 

𝐺(𝑠) =  
𝑏𝑚𝑠(𝑚) + ⋯ + 𝑏1𝑠 + 𝑏0

𝑎𝑛𝑠(𝑛) + ⋯ + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
 (3)   

Vedle základního tvaru přenosu se také používají další tvary. Přenos vyjádřený póly a nulami 

(4) a přenos s časovými konstantami (5). 

𝐺(𝑠) =  𝑘
(𝑠 − 𝑛1)(𝑠 − 𝑛2) … (𝑠 − 𝑛𝑚)

(𝑠 − 𝑝1)(𝑠 − 𝑝2) … (𝑠 − 𝑝𝑛)
 (4)   

𝐺(𝑠) =  𝐾
(𝜏1𝑠 + 1)(𝜏2𝑠 + 1) … (𝜏𝑚𝑠 + 1)

(𝑇1𝑠 + 1)(𝑇2𝑠 + 1) … (𝑇𝑛𝑠 + 1)
 

(5)   

V prvním případě n jsou nuly a p jsou póly přenosu. Jejich vynesení v komplexní rovině zcela 

určuje dynamické vlastnosti systému. Čím více jsou póly vzdáleny od imaginární osy, tím je 

přechodný děj více tlumený a kratší. Pokud jsou póly komplexní, pak se v přechodném ději 

bude vyskytovat kmitavá složka. Jsou-li nuly blíže imaginární ose než póly, bude převládat 
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derivační složka. Pomocí pozice lze také vyšetřit stabilitu systému. Aby byl systém stabilní, 

musí se nacházet v levé polorovině. V druhé rovnici τ a T jsou časové konstanty přenosu. Jejich 

velikost určuje rychlost soustavy a mají rozměr času. 

1.2.2 IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ FUNKCE A CHARAKTERISTIKA  

Impulsní funkce je odezva systému na jednotkový impuls. Jednotkový neboli Diracův impuls 

je nekonečně krátký a nekonečně velký impuls, jehož plocha i Laplaceův obraz jsou rovny 1. 

Impulsní funkci lze vypočítat z přenosu soustavy zpětnou Laplaceovou transformací (6). Je 

značena jako g(t) a jejím grafem je impulsní charakteristika. 

𝑔(𝑡) =  𝐿−1{𝐺(𝑠)} (6)   

Přechodová funkce je odezva systému na jednotkový skok. Jednotkový skok η(t) je změna 

veličiny v ustáleném stavu. Do času t = 0 má nulovou hodnotu a od tohoto času udržuje svou 

jednotkovou hodnotu. Příkladem může být teploměr, který přemístíme z jedné nádoby s teplou 

vodou do nádoby se studenou vodou. Přechodová funkce je značena h(t) a jejím grafem je 

přechodová charakteristika. Přechodovou funkci lze získat vícero způsoby. Jednou z možností 

je přímo z diferenciální rovnice. Další možností je převod z impulsní funkce, jelikož platí, že 

impulsní funkce je derivací přechodové funkce. Toho lze však docílit pouze v případě silné 

fyzikální realizovatelnosti, tj. pokud je n > m. Nejjednodušší variantou, pokud známe přenos 

soustavy, je výpočet pomocí zpětné Laplaceovy transformace dle (7). 

ℎ(𝑡) =  𝐿−1 {
𝐺(𝑠)

𝑠
} (7)   

 

Obrázek 7 Podobnost mezi impulsní a přechodovou funkcí 

Jako ukázku lze uvést různé příklady. Pokud máme zadané přenosy soustavy, pak je jednoduché 

vytvořit jejich impulsní a přechodovou charakteristiku. Byly vybrány dva přenosy, G1 jako 

přenos systému prvního řádu a G2 jako přenos systému druhého řádu. 

                            𝐺1(𝑠) =  
0,8

𝑠 + 0,8
                                   𝐺2(𝑠) =  

0,64

(𝑠 + 0,8)2
   

 

Obrázek 8 Impulsní a přechodová charakteristika systémů 1. a 2. řádu [5] 
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1.2.3 FREKVENČNÍ PŘENOS A CHARAKTERISTIKA 

Frekvenční přenos je dán harmonickým signálem na vstupu soustavy. Po odeznění přechodného 

jevu je na výstupu soustavy opět stejný harmonický signál, fázově posunut oproti vstupnímu 

signálu a s jinou amplitudou. Frekvenční přenos lze formálně převádět stejně jako přenos 

soustavy s nahrazením s za jω. 

𝐺(𝑗𝜔) =  
𝑏𝑚(𝑗𝜔)(𝑚) + ⋯ + 𝑏1(𝑗𝜔) + 𝑏0

𝑎𝑛(𝑗𝜔)(𝑛) + ⋯ + 𝑎1(𝑗𝜔) + 𝑎0
 (8)   

Zavedení frekvenčního přenosu má význam pro řešení regulačních problémů a umožňuje 

využití frekvenčních metod. Pomocí vynesení frekvenční charakteristiky lze například graficky 

řešit stabilitu systému, nebo řešit kvalitu regulace a syntézu regulačních obvodů. Frekvenční 

charakteristika se udává ve dvou formách. Lze ji vynést v komplexní rovině, nebo zanést 

v logaritmických souřadnicích pro fázi a zesílení. Její podrobnější znalost není pro tuto práci 

potřebná a je k dispozici pro nastudování v [1]. 

 

Obrázek 9 Frekvenční charakteristika v komplexní rovině a v logaritmických souřadnicích 

1.2.4 VLIV DOPRAVNÍHO ZPOŽDĚNÍ NA SYSTÉM 

Dopravní zpoždění je negativní stav, kdy je reakce změny výstupu nějaké z veličin regulované 

soustavy na změnu vstupní veličiny zpožděna. Nejčastěji vzniká jako důsledek transportních 

jevů, které probíhají v řízených objektech. Příkladem může být dopravní pás nebo přechod tepla 

vedením skrz ochranou jímku k tepelnému snímači. Rovnice takové soustavy se rozšiřuje o člen 

e-TᴅS. Dopravní zpoždění je udáváno v sekundách a pokud by bylo příliš velké, mohlo by 

znemožnit realizaci regulace soustavy. Ta se může, důsledkem dopravního zpoždění, rozkmitat 

a neustálí se. Přítomnost dopravního zpoždění se výrazně projeví na přechodové charakteristice, 

která se posune doprava o hodnotu Tᴅ. 

𝐺(𝑠) =  
𝑏𝑚𝑠(𝑚) + ⋯ + 𝑏1𝑠 + 𝑏0

𝑎𝑛𝑠(𝑛) + ⋯ + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
𝑒−𝑇𝐷𝑠 (9)   

 

Obrázek 10 Vliv dopravního zpoždění 
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1.3 DISKRÉTNÍ ŘÍZENÍ 

Spojité lineární řízení je základním zdrojem poznatků o regulaci. Jelikož je však regulátor 

vybaven mikroprocesorem, je nutné se seznámit i s diskrétním řízením. Diskrétní řízení vychází 

ze znalostí spojitého řízení a je to každé řízení, které má alespoň jeden diskrétní člen. To 

znamená, že alespoň jedna veličina regulačního obvodu má tvar posloupnosti diskrétních 

hodnot. Takové posloupnosti se říká diskrétní funkce f(kT), jež je charakterizována hodnotami 

f(0), f(T), f(2T), … v tzv. vzorkovacích okamžicích. Funkce je tedy definována pouze v těchto 

bodech a je nespojitá. Z tohoto důvodu se zavádějí další matematické postupy, kterými lze 

takovou soustavu popsat. Umožňuje to však nasazení právě výpočetní techniky ve formě 

mikroprocesorů či přímo počítačů. Ten dokáže realizovat funkci zesílení, integraci i derivaci 

jako samostatný člen. Musí však pracovat s diskrétní řadou impulsů, proto se často musí na jeho 

vstupy předřadit AD převodníky, aby převáděly signál snímačů na nějaký standardizovaný tvar. 

Tyto signály jsou do zařízení vysílány pomocí impulsů se vzorkovací periodou, nebo také se 

vzorkovací frekvencí. 

1.3.1 TVAROVÁNÍ A VZORKOVÁNÍ 

Vzorkovače a tvarovače, respektive AD a DA převodníky, jsou zařízení, která právě takové 

úpravy vykonávají. Vzorkovač provádí periodické snímání hodnoty vstupní veličiny. To 

znamená, že zaznamenává jen ty hodnoty, které odpovídají času vzorkovací periody a zbývající 

průběh jej nezajímá. To znamená, že vzorkovací perioda musí být nastavena úměrně průběhu 

vstupní veličině, tak aby nebyly ignorovány žádané změny, ale zase ne tak úplně malá, aby se 

zařízení příliš zatěžovalo. K tomu se využívají Shannonovy podmínky vzorkování. Tvarovače 

vykonávají opačnou funkci než vzorkovače. Na vstupu tvarovače jsou impulsy z regulátoru. Ty 

však nepředávají žádnou energii, proto tvarovač musí tyto impulsy převést do kontinuálního 

tvaru. Hodnotu každého impulsu drží až do doby, než přichází další impuls, kdy nastane změna. 

 

Obrázek 11 Vlevo funkce vzorkovače a vpravo funkce tvarovače 

1.3.2 DIFERENČNÍ ROVNICE A DALŠÍ ZÁKLADNÍ ÚPRAVY V DISKRÉTNÍM TVARU 

Protože je diskrétní funkce nespojitá, je třeba zavést nový popis systému, kterým jsou diferenční 

rovnice. Základem diferenčních rovnic je diference funkce. První diference je rozdíl dvou 

sousedních hodnot. Diference lze vyčíslit jak pro hodnoty před daným časovým okamžikem, 

tak pro hodnoty definované za tímto bodem. Takový zápis se značí jako dopředná diference 

(10) a zpětná diference (11). Vzorkovací perioda je pro zjednodušení odvozování rovna jedné, 

tedy T = 1. Obdobně se dále skládají druhá až n-tá diference, čímž lze odvodit obecný vztah 

pro její výpočet. Vždy je možno ji vyčíslit doplněním funkčních hodnot. 
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𝑫𝒐𝒑ř𝒆𝒅𝒏á 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆:         ∆𝑓(𝑘) = 𝑓(𝑘 + 1) − 𝑓(𝑘) (10)   

𝒁𝒑ě𝒕𝒏á 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆:               ∆𝑓(𝑘) = 𝑓(𝑘) − 𝑓(𝑘 − 1) (11)   

Lineární diferenční rovnici n-tého řádu s konstantními koeficienty a pravou stranou můžeme 

zapsat v tzv. diferenčním tvaru nebo v častěji používaném rekurentním tvaru. Obě varianty se 

také dají zapsat pomocí dopředných diferencí či pomocí zpětných diferencí. Jsou tedy celkem 

4 možnosti zápisu této rovnice, uvedeme si však pouze ty v rekurentním tvaru. 

𝑎𝑛𝑦(𝑘 + 𝑛) + ⋯ + 𝑎1𝑦(𝑘 + 1) + 𝑎0𝑦(𝑘) = 𝑏𝑚𝑢(𝑘 + 𝑚) + ⋯ + 𝑏1𝑢(𝑘 + 1) + 𝑏0𝑢(𝑘) (12)   

𝑎0𝑦(𝑘) + 𝑎1𝑦(𝑘 − 1) + ⋯ + 𝑎𝑛𝑦(𝑘 − 𝑛) = 𝑏0𝑢(𝑘) + 𝑏1𝑢(𝑘 − 1) + ⋯ + 𝑏𝑚𝑢(𝑘 − 𝑚) (13)   

Rovnice (12) je diferenční rovnice z dopředných diferencí a je uváděna jako diferenční rovnice 

s kladnými posunutími. Často je využívána v matematických zápisech. Naopak rovnice (13) je 

diferenční rovnice ze zpětných diferencí a je uváděna jako diferenční rovnice se zápornými 

posunutími, se kterými se dále pracuje v diskrétním řízení. Obecný tvar pro vzorkovací periodu 

různou od jedné je rozšířen o T, což je pouze kosmetická úprava, jelikož n-tý vzorek je vždy 

n-tý vzorek, definovaný pouze v jiný časový okamžik. 

Diskrétní systém se tedy popisuje pomocí diferenční rovnice. Podobně jako u spojitých systémů 

to není jediná možnost. Dalšími možnostmi jsou Z-přenos, impulsní a přechodová funkce 

a charakteristika nebo frekvenční přenos a charakteristika. Pro popis pomocí diferenční rovnice 

se nejčastěji používá ta se zpětnými posunutími (13) a platí zde také podmínka fyzikální 

realizovatelnosti. Pokud a0 ≠ 1, potom je-li b0 ≠ 0, musí být také a0 ≠ 0. Stejná podmínka musí 

zároveň platit i pro první následující nenulové odpovídající si koeficienty bi a ai. Pokud je 

a0 ≠ 0, pak je podmínka realizovatelnosti splněna automaticky. Pro rovnici s kladnými 

posunutími je podmínka stejná jako pro spojité systémy. Musí tedy platit vztah n ≥ m, což 

znamená, že výstup systému nemůže reagovat na budoucí hodnoty vstupu. 

Z-přenos je určen opět z diferenční rovnice. Pomocí vět o posunutí získáme rovnici, kterou lze 

následně vytknutím upravit na výstupní a vstupní část. Protože je Z-přenos definován stejně 

jako u spojitého řízení jako podíl výstupní ku vstupní veličině, pak výsledný tvar je dán rovnicí: 

𝐺(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑈(𝑧)
=

𝑏0 + 𝑏1𝑧−1 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑧−𝑚

1 + 𝑎1𝑧−1 + ⋯ 𝑎𝑛𝑧−𝑛
 (14)   

Stejně tak další charakteristiky mají podobný charakter jako u spojitého řízení. Jelikož se s nimi 

dále nesetkáme, není třeba je zde uvádět a jsou k dispozici v [1]. To se netýká blokové algebry, 

která u spojitých systému nebyla přiblížena. Zde je vhodné si ukázat sestavení Z-přenosu pro 

řízení spojité soustavy diskrétním členem. Zapojení regulačního obvodu je znázorněno na 

obrázku 12.  

 

Obrázek 12 Regulační obvod sestávající se z diskrétního regulátoru a spojité soustavy 
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Rovnici rozdílového uzlu lze psát v Z-obrazu jako E(z) = W(z) – Y(z). Výstupní obraz je pak 

dán sériovým zapojením všech členů, tedy Y(z) = GR(z)GS(z)E(z). Přenos řízení je ve výsledku 

dán rovnicí (15) a s návrhem podobného regulačního obvodu se setkáme v pozdější části této 

práce. 

𝐺𝑤(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑊(𝑧)
=

𝐺𝑅(𝑧)𝐺𝑆(𝑧)

1 + 𝐺𝑅(𝑧)𝐺𝑆(𝑧)
 (15)   

1.3.3 PULSNĚ ŠÍŘKOVÁ MODULACE (PWM) 

PWM (Pulse Width Modulation) je způsob, jak převést digitální signál na ovládání výkonu, 

aneb jak dosáhnout menších účinků binární akční veličiny. Binární signál nabývá pouze hodnot 

zapnuto a vypnuto. Je proto nutné nějak docílit toho, aby přenášený výkon nebyl 100 %, čemuž 

odpovídá hodnota zapnuto. Toho lze docílit proměnným zapínáním a vypínáním. Tento poměr 

se nazývá střída (anglicky Duty cycle). Je-li potřeba docílit 75 % výkonu, pak je stejnou měrou 

v periodě T zastoupen stav zapnuto a zbylých 25 % času je ve stavu vypnuto. Změnou střídy 

lze takto řídit výkon od 0 % až do 100 %, kdy tyto krajní body znamenají trvalý stav vypnuto 

nebo zapnuto.  

 

Obrázek 13 Pulsně šířková modulace [6] 
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2 REGULÁTORY 
Mezi základní poznatky z oblasti regulátorů patří dělení regulačních členů podle ustálené 

hodnoty přechodové funkce. Dělíme je na proporcionální, jež se ustálí na konečné hodnotě. Je 

pro ně charakteristické, že oba nulté prvky přenosu jsou nenulové, tedy a0 ≠ 0 a b0 ≠ 0. Dále na 

derivační, které se ustálí na nule a platí, že a0 ≠ 0 a b0 = 0. Poslední možností jsou integrační 

členy. Jejich přechodová charakteristika se neustálí a je pro ně charakteristické a0 = 0 a b0 ≠ 0. 

Podrobnější ukázka příkladů je znázorněna na obrázku 14. Pozor, pro obecný zápis derivačního 

a integračního členu platí, že člen b0, respektive a0, není stejný jako jeho charakteristické dělení 

dle nultého prvku, protože je před závorkou vytknuto sr, respektive sq. 

 

Obrázek 14 Přenosy regulačních členů 

Jak již bylo naznačeno v popisu regulačního obvodu v kapitole 1.2, regulátor je zařízení, které 

pomocí akčního zásahu působí na regulovanou soustavu a zprostředkovává tak regulaci. Toto 

zařízení se skládá z více částí a jeho konkrétní sestavení záleží na druhu regulace. Hlavní částí, 

je však ústřední člen, který má schopnost zpracovávat regulační odchylku. Tu může zesilovat, 

integrovat a derivovat. Často se tak pro ústřední člen používá právě označení regulátor. 

2.1 PID SLOŽKY REGULÁTORU 

Nejjednodušší operací, kterou může ústřední člen vykonávat, je zesílení. Takový regulátor se 

nazývá proporcionální neboli P regulátor. Pokud chceme, aby akční veličina byla úměrná 

integrálu regulační odchylky, pak používáme integrační neboli I regulátor. Poslední možností 

je derivace regulační odchylky. To však není možné technicky realizovat, proto se jako 

samostatný člen nepoužívá. Takovému regulátoru říkáme derivační neboli D regulátor. 

Regulátory lze vzájemně kombinovat. Tím je možno docílit šesti různých typů regulátorů. Již 

zmíněný P regulátor, dále I, D, PI, PD a nejčastější PID regulátor. 

PID regulátor je nejrozšířenějším spojitým regulátorem. Je to dáno tím, že obsahuje všechny tři 

složky a je tedy nejpřesnější (je-li správně nastaven). Zanedbání nějaké ze složek lze provést 

tak, že její hodnotu nastavíme na nulu. To znamená, že regulátor lze brát jako obecný a lze si 

jej přizpůsobit konkrétním potřebám. Je popsán přenosem dle rovnice (16) více tvary. 

𝐺𝑅(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑟0 +

𝑟−1

𝑠
+ 𝑟1𝑠 = 𝑟0 (1 +

1
𝑟0

𝑟−1
𝑠

+
𝑟1

𝑟0
𝑠) = 𝑟0 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) (16)  

K zápisu se nejčastěji používá poslední tvar přenosu regulátoru. Jsou zde nejlépe viditelné 

parametry regulátoru. Parametr r0 udává zesílení a je to nejčastěji bezrozměrná proporcionální 
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konstanta. Integrační časová konstanta Ti je udávána v sekundách a stejně tak derivační časová 

konstanta Td.  

 

Obrázek 15 Přehled dynamických vlastností všech druhů ideálních spojitých regulátorů 

2.2 PSD SLOŽKY REGULÁTORU 

Stejně jako celé diskrétní řízení i PSD regulátory vychází z těch spojitých. Rozdílem od 

spojitých je, že pracují programově. Musí tak zvládat funkci zesílení, integraci i derivace 

pomocí matematických náhrad. Zesílení nepotřebuje žádnou náhradu, to však pro zbylé členy 

neplatí. Integraci nahrazujeme obvykle stupňovitou náhradou, obdélníky zleva. Derivaci 

získáme nahrazením diferencemi. Tím získáme nový vztah, udán rovnicí (17). Je nazýván jako 

polohový algoritmus a jeho využití je omezeno, protože sumace znamená velkou komplikaci 

při výpočtu akčního zásahu. 

𝑢(𝑘) = 𝑟0 (𝑒(𝑘) +
𝑇

𝑇𝑖
∑ 𝑒(𝑖)

𝑘

𝑖=1

+
𝑇𝑑

𝑇
[𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)]) (17)  

Je proto odvozen druhý způsob. Tzv. přírůstkový algoritmus (18), který neurčuje hodnotu akční 

veličiny, ale pouze její změnu. Jeho funkce je zajištěna přesně v opačných případech, než 

u polohového algoritmu. Protože regulační odchylka vystupuje jen a pouze u sumační složky, 

lze jej použít pro regulátory S, PS, a PSD. 

𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1) = 𝑞0𝑒(𝑘) + 𝑞1𝑒(𝑘 − 1) + 𝑞2𝑒(𝑘 − 2) (18)  
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Koeficienty rovnice (18) jsou dány následujícími vztahy a je zde vidět návaznost na spojité 

řízení. Lze proto velmi jednoduše převádět PID regulátor na PSD regulátor převedením jeho 

konstant. Pro zvolenou vzorkovací periodu dostaneme výslednou rovnici regulátoru. 

𝑞0 = 𝑟0 (1 +
𝑇𝑑

𝑇
+

𝑇

𝑇𝑖
)         𝑞1 = −𝑟0 (1 + 2

𝑇𝑑

𝑇
)          𝑞2 = 𝑟0

𝑇𝑑

𝑇
 (19)  

Regulátor je po převedení na Z-přenos popsán vztahem (20). Dílčí přenosy jednotlivých 

regulátorů lze obdobným způsobem odvodit také. 

𝐺𝑅(𝑧) =
𝑞0 + 𝑞1𝑧−1 + 𝑞2𝑧−2

1 − 𝑧−1
 (20)  

 

Obrázek 16 Přechodové charakteristiky diskrétních regulátorů 

2.3 SEŘÍZENÍ PARAMETRŮ PSD REGULÁTORU 

Pro správné fungování regulátoru je nutné jej správně seřídit. Proto si ukažme pár metod. 

2.3.1 METODA ZIEGLER-NICHOLSOVA 

Ziegler-Nicholsova metoda pro nalezení parametrů regulátoru patří mezi nejlehčí způsoby, jak 

nastavit regulátor na přibližně optimální hodnoty. Je založena na realizaci řízení soustavy s P 

regulátorem. Jmenovatel přenosu tohoto řízení je charakteristická rovnice. Použitím bilineární 

transformace jej převedeme do roviny w a z ní určíme kritické zesílení r0k a periodu kmitu Tk 

na hranici stability. Tyto hodnoty dosadíme již pouze do vztahů na obrázku 17. Je k tomu však 

nutná úplná identifikace systému, jelikož je třeba znát jeho přenos. Identifikace systému se 

provádí například z přechodové charakteristiky nebo dalšími způsoby. Pokud již máme 

změřenou přechodovou charakteristiku systému lze provést nastavení regulátoru i přímo z ní. 

 

Obrázek 17 Nastavení parametrů PSD regulátoru podle Ziegler-Nicholsovi metody 
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2.3.2 SEŘÍZENÍ DLE PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY 

Nastavení regulátoru pomocí přechodové charakteristiky se provádí odečtením doby náběhu 

Tn, doby průtahu Tu a konstanty k. Tato metoda je proto určena pouze pro proporcionální 

regulované soustavy s aperiodickým průběhem přechodové charakteristiky. Konstanta k je dána 

jako maximální změna regulované veličiny, tedy jako rozdíl hodnot na počátku a na konci 

přechodové charakteristiky. Dobu náběhu a dobu průtahu odečítáme graficky. Do průběhu 

přechodové charakteristiky vyneseme tečnu v inflexním bodě. Doba průtahu je dána jako úsek 

od počátku přechodové charakteristiky do průsečíku tečny inflexního bodu s počáteční 

hodnotou. Doba náběhu je poté od tohoto bodu do chvíle, kdy se protne tečna inflexního bodu 

s konečnou hodnotou, viz obrázek 18 vpravo. Výsledné hodnoty lze následně jednoduše dosadit 

do vztahů na obrázku 18 vlevo. 

 

Obrázek 18 Nastavení PSD regulátoru podle přechodové charakteristiky 

2.3.3 METODA POŽADOVANÉHO MODELU 

Metoda požadovaného modelu vychází z obecných principů inverze dynamiky a slouží 

k nalezení takového regulátoru s přenosem GR(z), který pro regulovanou soustavu s přenosem 

GS(s) zajistí požadovaný model uzavřeného regulačního obvodu, tj přenos řízení Gw(z) 

s dopravním zpožděním na základě vztahu (20). Pokud by přenos řízení neobsahoval dopravní 

zpoždění, byl by jeho tvar upraven. To platí pro přenosy regulátorů viz obrázek 19 a funguje 

jak pro diskrétní řízení pomocí PSD, tak pro spojité řízení pomocí PID. 

𝐺𝑅(𝑧) =  
1

𝐺𝑆

𝐺𝑤

1 − 𝐺𝑤
            𝐺𝑤(𝑧) =

𝑎𝑇

𝑧 − 1 + 𝑎𝑇𝑧
−𝑇𝐷

𝑇

𝑧
−𝑇𝐷

𝑇  (21)   

 

Obrázek 19 Zavedené tvary přenosů regulátorů 
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Ve vztahu se objevuje koeficient a, což je zesílení otevřeného regulačního obvodu a také TD, 

což je dopravní zpoždění. T je vzorkovací perioda, která se u spojitých regulátorů nahradí nulou 

a pro diskrétní je doporučen vztah T < 0,32TD. Výhodou tak je, že můžeme nastavit regulátor 

pro soustavy s dopravním zpožděním na definovaný překmit soustavy v rozmezí 0 – 50 %. Pro 

soustavu bez dopravního zpoždění je výsledkem nekmitavý průběh přechodové charakteristiky. 

Závislost velikosti zesílení a na požadovaném překmitu přechodové charakteristiky je dána 

vztahem (22), kde koeficienty α a β jsou voleny z tabulkových hodnot. 

𝑎 =
1

𝛼𝑇 + 𝛽𝑇𝐷
 (22)  

 

Obrázek 20 Tabulky pro určení hodnot pomocí výpočtu metodou požadovaného modelu 

Pro správný výpočet parametrů regulátoru musí být přenos soustavy upraven na základní tvar 

přenosu dle obrázku 20. Parametry se následně spočítají z přiložených vztahů. 

2.4 REGULACE S NESPOJITÝM VÝSTUPEM 

Podstatou regulace s nespojitým výstupem je, že výstup může nabývat pouze omezených 

hodnot a ve většině případů má pouze jen 2 nebo 3 možné hodnoty. Taková regulace je proto 

omezena svou kvalitou a přesností z důvodu kolísání regulované veličiny i v ustáleném stavu. 

Je však mnohem jednodušší a v některých případech dokáže ušetřit vynaloženou energii. 

Takovým případem je například topení, kde není třeba vkládat před topný rezistor další člen, 

na kterém by se tvořily ztráty, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu. Mezi takové regulace 

patří nejčastěji dvoustavová a třístavová regulace. 
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Obrázek 21 Dvoustavová regulace nahoře a třístavová regulace dole [3] 

Taková regulace však nemá v matematických postupech své vlastní zastoupení, proto je její 

nastavování složitější a často se rozbor takové regulace provádí intuitivně pomocí heuristik či 

metody pokus omyl, zjednodušením nebo modelováním a simulací. Její použití je však časté, 

protože mnoho zařízení využívá stavů zapnuto a vypnuto. 

2.4.1 DVOU/TŘÍ POLOHOVÝ REGULÁTOR 

K dosažení takové regulace je potřeba mít regulátor, schopný takové řízení provádět. To však 

není takový problém, protože dvoupolohové regulátory patří mezi ty nejjednodušší a nejčastěji 

se využívají právě pro regulaci teploty. Nazýváme je termostaty. Jejich jedinou nastavitelnou 

hodnotou je hystereze. To je záměrná necitlivost regulátoru v okolí žádané hodnoty, která 

způsobuje trvalé kolísání regulované veličiny (obrázek 23), avšak zvyšuje životnost takového 

zařízení. To je dáno snížením četnosti spínání, které je realizováno nejčastěji pomocí spínacího 

relé, jehož životnost je určena celkovým počtem sepnutí. Na základě toho se charakteristika 

regulátoru nazývá reléová. 

 

Obrázek 22 Dvoustavový regulátor a jeho vliv na regulační obvod [3] 

 

Obrázek 23 Průběh dvoustavové regulace pro soustavu 1. a 2. řádu [3] 
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Třípolohový regulátor je velmi podobný tomu dvoupolohovému. Oproti tomu je přidán i opačný 

stav a jeho realizace se provádí přidáním dalšího relé do obvodu. S tím se váže další hystereze 

právě pro druhý systém. Mezi nimi je navíc přidáno pásmo necitlivosti, kdy ani jedna část 

regulátoru neprovádí žádný akční zásah. Toho lze pro systém topení docílit přidáním systému 

chlazení. Je-li nutno topit, je sepnuto první relé. Pokud je stav v pásmu, jež jsme určili hysterezí 

nebo pásmem necitlivosti, pak je stav obou relé vypnutý. Nakonec, je-li potřeba chladit, sepne 

se druhé relé. 

 

Obrázek 24 Třípolohový regulátor a názorný průběh třístavové regulace [3] 

2.4.2 PID/PSD REGULÁTOR S IMPULSNÍM VÝSTUPEM (PWM) 

Podstatně lepší variantou, jak docílit kvalitnější a přesnější regulace je využít impulsního 

výstupu regulátoru. Takový regulátor impulzuje s proměnnou střídou, přičemž střední hodnota 

akční veličiny je spojitě proměnná v závislosti na regulační odchylce. Využívá se tedy principu 

PWM, jež byl probrán v kapitole 1.3.3. 

 

Obrázek 25 Náhled na průběh akčního zásahu [3] 

To umožňuje výrazné zmenšení kolísání regulované veličiny. Jako ústřední člen se využívá 

klasický analogový nebo diskrétní regulátor. Tuto skladbu lze také aplikovat na třístavovou 

regulaci. PID/PSD člen svým zásahem zpomalí rychlost, kterou se přibližujeme k žádané 

hodnotě a regulace tak bude probíhat s malým překmitem. 

 

Obrázek 26 Regulační obvod PID regulátoru s PWM výstupem [3] 
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2.5 REGULACE NA REGULÁTORU JUMO DIRATRON108 

 

Obrázek 27 Rozdělení akční veličiny na třístavovém regulátoru [2] 

Třístavový regulátor umožňuje řízení akční veličinou ve dvou směrech. Pomocí nastavení 

rozsahu Y1 a Y2 na 100 % až -100 % velikosti akčního zásahu je dosaženo pozitivní a negativní 

regulace. To se nazývá řízení s rozdělenou akční veličinou. Nejlépe lze takovou regulaci popsat 

na příkladu topení a chlazení. Pro chlazení je nastaven rozsah akční veličiny od -100 % do 0 %. 

Pro topení je nastaven rozsah akční veličiny od 0 % do 100 %. Pokud se velikost potřebného 

akčního zásahu nachází v kladné části, je nastavena střída PWM pro topení úměrně velikosti 

akčního zásahu. Pokud je akční zásah záporný, pak je tomu opačně a je nastavena střída PWM 

pro chlazení. To znamená, že topení a chlazení nikdy nejsou aktivovány současně. 

 

Obrázek 28 Struktura třístavové regulace na regulátoru JUMO diraTRON 108 [2] 

Takové procesy jsou velmi často nesymetrické a platí, že pro topení existuje jiný průběh než 

pro chlazení. Tato třístavová regulace proto obsahuje dvě regulační struktury. Do první 

struktury je možno vložit parametry regulátoru pro topení a do druhé struktury je možno vložit 

parametry regulátoru pro chlazení. To znamená, že podle nutnosti topení či chlazení bude 

prováděn akční zásah úměrně jejímu průběhu a kvalita regulace tak dosáhne velmi dobrých 

výsledků. Lze proto identifikovat systémy topení a chlazení nezávisle na sobě. Následně určit 

zesílení obou systémů i integrační a derivační časové konstanty. Ty jsou zadány do PID 

struktury 1 a 2, čímž existuje 6 stavitelných parametrů. PID1 (Xp1, Tn1, Tv1) a PID2 (Xp2, 

Tn2, Tv2). Na obrázku 84 uvidíme, že regulace dosahuje velmi uspokojivých výsledků. 

Tím je uzavřena teoretická část, nutná k chápání veškerých pochodů, které budou následně 

využity v praktické části. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
Hlavním úkolem této práce je seznámit studenty s praktickým použitím regulátoru. Je tedy 

nutné navrhnout reálnou koncepci regulované soustavy a uvést ji do provozu. Jako ukázková 

úloha byla vybrána regulace teploty, protože teplota je jednou z nejčastěji měřených veličin. Při 

sestavení je nutné využít dostupný regulátor firmy JUMO a platinový teploměr, které byly za 

účelem inovace výuky zakoupeny. Nedílnou součástí je také správné nastavení regulátoru, 

proto musí být provedena identifikace soustavy a sestaveny regulační algoritmy, které si 

studenti mohou na této soustavě otestovat. Tomu je věnována pozdější kapitola. 

3.1 REGULOVANÁ SOUSTAVA 

Regulovaná soustava musí mít tepelný charakter, tj. musí zde docházet k procesu zahřívání či 

ochlazování, které je měřitelné teploměrem. Aby zároveň bylo možné provádět více variant 

regulací, byla vybrána kombinace obou procesů. Regulovaná soustava tedy obsahuje topné 

rezistory pro zahřívání soustavy, aby bylo dosaženo žádané teploty, a elektrický větráček pro 

ochlazování nebo vyhlazení překmitu probíhající regulace. 

Regulace teploty probíhá na dvoudílném hliníkovém chladiči, který je ze své spodní strany 

zahříván až čtyřmi topnými rezistory. Pro větší bezpečnost studentů je tato soustava umístěná 

v průhledném tubusu z plexiskla, který zároveň tvoří uzavřený prostor pro lepší přenos tepla  

a následné chlazení. Větráček je osazen na levém konci tohoto tubusu a vhání do něj vzduch 

z okolí, čímž ve většině případů dochází k ochlazení hliníkového chladiče. Měřící senzor, 

platinový teploměr, byl umístěn mezi žebra chladiče k základní desce, čímž je docíleno nejlepší 

reprezentace aktuální teploty soustavy.  

Celá tato soustava je umístěna na ovládacím panelu. Ovládací panel je laminátová deska 

osazená potřebnými spínači, přepínači, indikátory a samotným regulátorem. Soustava je 

napájená ze sítě 230 V a pro větráček je přidán adaptér na 5 V DC. 

 

Obrázek 29 Ovládací panel a regulovaná soustava 
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3.2  PRVKY SOUSTAVY 

Jelikož se jedná o vlastnoručně sestavenou soustavu, je vhodné přiblížit popis jejích základních 

prvků. Výjimku netvoří ani samotný regulátor, jemuž je věnována celá následující kapitola. 

Většina prvků byla zakoupena na stránkách www.tme.eu/cz a tudíž je zde k dostání i potřebná 

výrobní dokumentace.  

3.2.1 TOPNÉ REZISTORY 

Pro tuto úlohu byly vybrány ploché topné rezistory GBR-619-230-100-2 o jmenovitém výkonu 

100 W. Byly zvoleny z důvodu příznivé ceny a velkého výkonu na malé ploše. Při praktickém 

pokusu se to však ukázalo jako velmi mnoho. Pomocí sériového zapojení dvou topných 

rezistorů se snížil jejich celkový výkon na 50 W. Se svými 76.2 mm na délku a 9.53 mm na 

šířku je možné do soustavy umístit větší množství topných článků a simulovat tak různé situace. 

Maximální napájecí napětí rezistorů je 230 V, což odpovídá hodnotě spínacího relé. To může 

být zatíženo max. 3 A, takže soustava by se mohla skládat až z 6 těchto článků. Maximální 

teplota na článku je 300 °C, která nesmí být přesažena. Je tedy nutné, aby teplo bylo odváděno. 

Rezistor je do soustavy možné připojit pomocí pájecích bodů. To je nutné provést s ohledem 

na maximální výši provozní teploty. Pokud by provozní teplota přesahovala 200 °C, je 

nutno využít tvrdšího pájení, než jsou klasické cínové pájky, aby nedošlo k přerušení kontaktu 

za vysoké teploty. Odporový článek z oxidu hliníku je nanesen na keramické destičce a zalitý 

tenkou vrstvou průhledné vodivé hmoty, tudíž je nezbytné usadit topný rezistor keramickou 

vrstvou k chladiči, aby nedošlo ke zkratu obvodu. Z důvodu bezpečnosti je vhodné na vodivou 

stranu přiložit izolant, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, který by mohl mít vážné 

důsledky (napájení 230 V). 

 

Obrázek 30 Topný rezistor firmy TELPOD 

3.2.2 HLINÍKOVÉ CHLADIČE 

Ke kvalitnímu odvodu tepla z rezistorů slouží dva lisované hliníkové chladiče o délce 75 mm  

a šířce 36 mm s 6 mm výškou základny a žebry ke chlazení. Celková váha chladičů je 178,5 g, 

čímž je dosažena dostatečná tepelná kapacita k tomu, aby nebyla velmi rychle překročená 

maximální teplota rezistorů bez dodatečného chlazení větráčkem. Pro lepší vedení tepla mezi 

rezistorem, chladičem a teploměrem je přidána na stykové plochy teplovodní pasta MX-2. Tyto 

chladiče jsou ukotveny pomocí šroubů k desce, čímž je vytvořen tlak na tyto stykové plochy. 

 

Obrázek 31 Hliníkový chladič a axiální ventilátor [7] 

http://www.tme.eu/cz
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3.2.3 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 

Ventilátor slouží k lepšímu chlazení soustavy, která by se mohla přehřívat a zároveň jako druhá 

akční veličina regulátoru. Je napájen 5 V DC a dosahuje průtoku vzduchu 15,63 m3 za hodinu. 

Při provozu ve vyšších teplotách je výkon větráčku vcelku dostačující, avšak v nižších teplotách 

blížících se teplotě okolí, tj. teplotě vzduchu vháněného do soustavy, je již ochlazování velmi 

pomalé. Celkově pak přenos tepla vytváří vícero problémů, které vedou k odchylkám regulace. 

Vháněný vzduch do soustavy ochlazuje všechny prvky různě efektivně. Proudění pod 

chladičem je jen minimální, tudíž topné rezistory a spodní strana základny chladiče se ochlazují 

velmi málo. Na druhou stranu žebra chladiče se ochlazují rychleji, což způsobuje nerovnoměrné 

rozložení teploty chladiče. Vháněný vzduch taktéž negativně ochlazuje samotný teploměr, čímž 

způsobuje zkreslení aktuální teploty. Bylo proto nutné zamezit jeho ochlazování a mezi žebra 

k teploměru byla přidána zábrana, díky čemuž kolem teploměru proudí výrazně méně vzduchu. 

3.2.4 ODPOROVÝ TEPLOMĚR 

Spolu s regulátorem byl pořízen platinový teploměr Pt100 ve třídě přesnosti B. Konkrétně se 

jedná o tyčový odporový teploměr s připojovacím vedením vyráběný firmou JUMO. Rozsah 

měřené teploty se pohybuje v rozmezí -50 °C až +260 °C (max +400 °C). Kovový oplet chrání 

dvouvodičové připojení a ochranná jímka má v průměru 4 mm. Doba odezvy pro větší 6 mm 

průměr jímky je udávána ve vodě 0,4 m/s t0,5 cca 4 s a na vzduchu 3 m/s t0,5 cca 32 s. To 

přibližuje chování teploměru v soustavě, což spolu s nerovnoměrným rozložením teploty 

chladiče a mírného ochlazení teploměru vháněným vzduchem ve výsledku způsobuje, že při 

ochlazování soustavy teploměr udává nižší teplotu, než je reálná teplota chladiče a ta v řádu 

desetin stupně Celsia následně na teploměru zpátky stoupá. Regulátor proto musí soustavu dále 

dochlazovat, než se odchylka způsobená pomalejším přenosem tepla ustálí. 

 

Obrázek 32 Sestavená tepelná soustava rezistor, chladič, ventilátor a teploměr 

3.3 OVLÁDACÍ PRVKY 

 

Obrázek 33 Ovládací prvky 
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Ovládací panel je osazen vícero typy ovládacích prvků. Prvky 1 a 2 jsou OFF (ON) spínače, 

tudíž slouží k vytvoření krátkého ON signálu. Jsou připojeny na logické vstupy regulátoru. To 

je využito ke spuštění a vypínaní programové funkce regulátoru, která je popsána v kapitole 

4.4.3. Zelený spínač 1 slouží ke spuštění programu a červený spínač 2 slouží k ukončení 

programu. Při spuštěné programové funkci je spínačem 1 také možno přepnout na následující 

úsek programu. 

Přepínače 3, 4 a 5 slouží k přívodu napájení na akční prvky. Všechny přepínače v poloze 0 jsou 

vypnuté, tudíž chladič ani topné rezistory nefungují. Přepínač číslo 3 v poloze I umožňuje 

regulátoru řídit chladič a ochlazovat tak soustavu. Poloha II je k dispozici jako ruční aktivace 

ventilátoru, aby bylo možné chladit soustavu bez aktivního regulátoru. Vypínač 4 je v poloze  

I připojen k regulátoru. Jeho vypnutý stav funguje tedy jako ochrana při nekontrolovatelném 

zahřívání soustavy, respektive také při uvádění do provozu, aby bylo zabráněno neopatrnému 

zacházení a zamezilo se tak samovolnému zahřívání soustavy. Vypínač 5 doplňuje soustavu o 

dva topné rezistory. Lze je využít za účelem zvýšení akčního zásahu přepnutím do polohy I. 

Jelikož soustavy nebývají ideální, tak ve stavu II slouží k simulaci poruchy. Jeho aktivací dojde  

k zahřívání soustavy, načež musí regulátor adekvátně reagovat. 

Prvky 6 a 7 jsou indikační doutnavky. Jsou zde umístěny z důvodu indikace spuštěných topných 

rezistorů. Je nutné vědět, zda jsou topné rezistory aktivní, aby nedošlo k přehřátí soustavy. 

Vypínač číslo 8 slouží jako hlavní vypínač celého zařízení. Jeho součástí je taktéž indikační 

doutnavka, která uživateli podává informaci, že je zařízení připojeno k síti a je připravené 

k uvedení do provozu. Pokud by tato doutnavka nesvítila, je nutné zkontrolovat hlavní jistič, 

který je uvnitř zařízení. Jistič má maximální zatížení 6 A. Slouží jako ochrana školní sítě při 

zkratu, který teoreticky může nastat při dosažení velmi vysoké teploty a narušení soudržnosti 

teplené soustavy, například prasknutím topného rezistoru, narušením přívodního vedení 

změknutím pájeného spoje a podobnými neočekávanými událostmi. 

 

Obrázek 34 Elektrické zapojení celého zařízení 



BRNO 2020 

 

 

39 
 

REGUÁTOR JUMO DIRATRON 108 

 

4 REGULÁTOR JUMO DIRATRON 108 
Jedná se o multifunkční kompaktní regulátor, který lze přizpůsobit potřebám koncového 

uživatele, respektive základní parametry regulátoru lze rozšířit o další čtyři sloty. Pro tuto úlohu 

byla zakoupena standartní verze regulátoru JUMO diraTRON 108 (označení 702112), která 

disponuje pouze základními možnostmi, avšak dostačujícími pro názornou ukázku. Regulátor 

je určený pro regulaci teploty, tlaku a dalších provozních veličin. 

4.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI REGULÁTORU 

Hlavním předpokladem pro práci s regulátorem jsou jeho vstupy a výstupy. Vzhledem 

k rozměrům a kompaktnosti řešení regulátoru, disponuje pouze deseti svorkami pro vstupy  

a výstupy, dvěma pro napájení a jedním microUSB portem pro nastavení regulátoru z počítače.  

Konkrétní možnosti vstupu a výstupu, kterými zvolený regulátor disponuje, jsou: 

• 1 analogový vstup 

• 2 logické vstupy (logický vstup 1 alternativně k logickému výstupu 3) 

• 2 spínací relé (230 V s maximální zátěží 3 A) 

• 1 logický výstup 0/14 V (alternativně k logickému vstupu 1) 

Výstup regulátoru přes spínací relé je galvanicky oddělen 3510 V, rovněž tak je odděleno 

napájecí napětí. Je-li regulátor vybaven některým přídavným vybavením, jako je analogový 

výstup, PhotoMOS relé a všechna komunikační rozhraní (vyjma USB připojení), pak tyto 

svorkovnice mají funkční galvanické oddělení pro připojení obvodů SELV nebo PELV. 

K dispozici je dvoustavová regulace, třístavová regulace, třístavová kroková regulace a spojitá 

regulace. Regulátor rovněž disponuje možností samooptimalizace, pomocí oscilační metody 

nebo pomocí metody jednotkového skoku. K regulaci lze využít navíc rampové funkce nebo 

nastavit vlastní řídící sekvenci. 

Zbývající čtyři sloty jsou prázdné. Volitelné nastavení může navíc obsahovat další klasické 

spínací relé, analogový výstup pro spojité řízení, logický výstup 0/14 V, rozhraní RS485 

(Modbus-RTU), rozhraní Ethernet (Modbus-TCP, Modbus-RTU/ASCII přes TCP/IP), 

PhotoMOS relé nebo spínací relé s delší životností kontaktů. Typové přídavky mohou 

obsahovat navíc matematicko-logický modul nebo nastavení pomocí strukturovaného textu. 

 

Obrázek 35 Schéma připojení svorek regulátoru 
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4.2 PŘIPOJENÍ REGULÁTORU 

Jak již víme, regulátor jako prvek sám o sobě nefunguje. Je potřeba k němu připojit soustavu, 

kterou chceme řídit. Jako zpětná vazba slouží různé měřící snímače. K regulátoru lze proto na 

analogový vstup připojit například odporové teploměry ve dvou nebo tří vodičovém zapojení, 

termočlánky, odporové vysílače nebo potenciometry ve dvou nebo tří vodičovém zapojení. 

 

Obrázek 36 Připojení měřících snímačů 

Logické vstupy často slouží ke konfiguraci řídícího programu, tudíž jsou většinou využity jako 

obslužné signály pro zapnutí / vypnutí řídící sekvence. Lze využít jedno nebo dvě připojení, 

avšak připojení druhého logického vstupu zablokuje využití logického výstupu, protože je 

využita svorka 9. 

 

Obrázek 37 Připojení logických vstupů 

Další nepostradatelnou částí je akční signál, který reguluje soustavu. Analogový výstup je 

pouze jako doplňková výbava regulátoru na pozici 2, tudíž regulátorem, který byl pro tuto 

realizaci zakoupen, nelze řídit systém spojitě. Regulátor disponuje pouze logickými výstupy. 

Hlavní použitelná součást je spínací relé, které spíná napětí 230 V při maximální zátěži 3 A. 

 

Obrázek 38 Připojení logických výstupů 
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4.3 OBSLUHA REGULÁTORU 

Regulátor lze nastavovat dvěma způsoby. První možností je manuální obsluha regulátoru, která 

však není tak komfortní a využívá se především k nastavení žádané hodnoty, případně 

k drobným úpravám konfigurace systému či spuštění samooptimalizace. Přehlednější nastavení 

regulátoru se provádí pomocí PC setup programu, kdy veškeré parametry jsou nastaveny ve 

specializovaném softwaru a pomocí USB kabelu převedeny do regulátoru. 

4.3.1 MANUÁLNÍ NASTAVENÍ REGULÁTORU 

Manuální obsluha regulátoru se provádí pomocí čtyř tlačítek na předním panelu regulátoru. Lze 

zde nastavit všechny základní parametry regulátoru a MENU je rozděleno do různých 

obslužných úrovní, které mohou být navíc blokovány, aby nedošlo k zásahu, který není žádán. 

 

Obrázek 39 Display regulátoru 

1) 18 segmentový display LCD pro zobrazení například skutečné hodnoty (volitelné) 

2) 18 segmentový display LCD pro zobrazení například požadované hodnoty (volitelné) 

3) Zobrazení činnosti rampové / programové funkce, časovače a ručního režimu 

4) Pixelový maticový display LCD pro zobrazení položek menu, parametrů a hodnot 

5) Spínání logických výstupů (žlutá = aktivní) 

6) Nahoru (zvýšení požadované hodnoty a v hlavním menu zvýšení editované hodnoty, 

zvolení další položky menu nebo parametru) 

7) Dolu (snížení požadované hodnoty a v hlavním menu snížení editované hodnoty, 

zvolení další položky menu nebo parametru) 

8) Zpět (v hlavním menu zpět do předchozí úrovně a opuštění editace bez uložení změn) 

9) MENU / OK (vyvolání hlavního menu, přepínání mezi úrovněmi a editace parametrů) 

Tlačítka skrývají také speciální možnosti. Stisk tlačítek Nahoru + Dolů na více než dvě sekundy 

spustí nebo ukončí průběh samooptimalizace regulátoru. Stiskem tlačítek Zpět + MENU(OK) 

na dobu delší než 5 sekund dojde k vyvolání nabídky blokování úrovní, kde je možno 

uzamknout některé nastavení, tak aby nebyly změněny. Podrobnější informace viz. manuál. 

4.3.2 PC SETUP PROGRAM 

Druhou možností, pro komfortní obsluhu, je připojení regulátoru pomocí USB kabelu do 

počítače. Tento způsob vyžaduje instalaci speciálního softwaru, který je k dispozici ke stažení 

na stránkách firmy JUMO (http://www.jumo.cz/zpv/software/01/de/de_DE//softwaredownload 

?filename=383.exe&id=873). Pro jeho aktivaci je nutné zadat licenční klíč, který byl k tomuto 

http://www.jumo.cz/zpv/software/01/de/de_DE/softwaredownload?filename=383.exe&id=873
http://www.jumo.cz/zpv/software/01/de/de_DE/softwaredownload?filename=383.exe&id=873
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účelu a následnému využití ve výuce darován firmou JUMO. Po spuštění programu a připojení 

regulátoru pomocí USB kabelu se otevře dialogové okno. Zde vybereme položku regulátoru a 

klikneme na tlačítko Start. Dojde ke spuštění konfiguračního rozhraní v novém projektu. Pokud 

byl regulátor na počítači již připojen, konfigurační rozhraní se může otevřít i automaticky při 

připojení zařízení USB kabelem, bez nutnosti spouštění programu skrz dialogové okno. 

 

Obrázek 40 Konfigurační rozhraní pro nastavení regulátoru 

1) Připojení regulátoru ke konfiguračnímu rozhraní 

2) Odpojení regulátoru od konfiguračního rozhraní 

3) Import nastavení regulátoru do konfiguračního rozhraní 

4) Export vytvořeného nastavení do regulátoru 

5) Nastavení zobrazení na display regulátoru 

6) Nastavení analogového vstupu (výběr snímače a typu připojení) 

7) Nastavení logických výstupů regulátoru 

8) Natavení typu regulace a možností 

9) Výběr chodu regulace (program / žádaná hodnota) 

10) Nastavení parametrů regulátoru (P, I, PI, PD, PID) 

11) Nastavení programu (řídící sekvence)  
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Regulátor umožňuje velkou řadu konfigurací a různých nastavení uživatelského rozhraní. Proto 

byly vybrány jenom ty podstatné části, se kterými je vhodné se seznámit (body 5–11). Další 

konfigurace jsou nastaveny dle továrního nastavení a není potřeba je výrazně upravovat. 

Většina dalších možností slouží ke složitějšímu automatickému řízení, kde lze pomocí řídících 

signálů nastavit časovače, nebo vytvořit ochranné pojistky, kdyby došlo k neočekávanému 

chování regulované soustavy. 

Nejprve je však vhodné nastavit komunikaci mezi konfiguračním programem a regulátorem, 

abychom mohli měnit jeho aktuální nastavení. To se provede kliknutím na ikonu Establish 

connection dle bodu 1. V dialogovém okně vybereme připojený regulátor a klikneme dle 

obrázku níže na červeně zakroužkované tlačítko Make connection to device marked in the list. 

 

Obrázek 41 Připojení komunikace mezi programem a regulátorem 

Pokud nedojde k žádné chybě, regulátor se automaticky připojí. Zbývá nahrát data z regulátoru 

do programu stiskem tlačítka Data transfer from device dle bodu číslo 3. Jakmile je nahrávání 

dokončeno, stačí zavřít dialogové okno a je možno začít nastavovat (upravovat) regulátor podle 

potřeb uživatele.  

 

Obrázek 42 Nastavení regulátoru bylo úspěšně načteno 

Záložka pod bodem 5 (Display/operation) umožňuje uživateli nastavit zobrazované hodnoty 

regulátoru. Nejvhodnější je nastavit aktuální hodnotu (Analog input) a žádanou hodnotu 

(Current setpoint), jelikož to jsou nejvíce vypovídající hodnoty o stavu soustavy a její regulaci. 

Dalším nezbytným bodem je číslo 6. Záložka Analog input obsahuje nastavení analogového 

vstupu, tedy snímače, kterým zjišťujeme stav soustavy a regulátoru slouží jako zpětná vazba. 

Nastavení se odvíjí dle použitého snímače, který se připojí dle kapitoly 4.2. Prvním krokem je 

volba snímače z pevné nabídky podporovaných snímačů. Ke snímači je následně potřeba 
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přiřadit vhodnou linearizaci, tj. převod napěťového / proudového signálu na měřenou veličinu. 

Dále můžeme nastavit počet desetinných míst, které se budou na displeji zobrazovat (pozn. 

display má omezený rozsah na celkem čtyři číslice). Lze zde také nastavit pevný posun, pokud 

snímač má trvalou odchylku a filtrační časovou konstantu pro ušetření nadbytečných výpočtů 

u pomalejšího průběhu děje. 

 

Obrázek 43 Nastavení snímače aktuální hodnoty 

Digital outputs, tj. bod číslo 7, umožňuje nastavit výstupy podle potřeby. Lze zde zvolit výstupy 

1, 2 a 3 které aktivují výstupy dle obrázku připojení v kapitole 4.1. Výstupy 1 a 2 jsou tedy 

spínací relé a výstup 3 je logický výstup 0/14 V, který nesmí být aktivován, pokud chceme 

připojit na této pozici logický vstup. 

 

Obrázek 44 Nastavení logických výstupů 

4.4 FUNKCE REGULÁTORU 

V závislosti na potřebách uživatele umožňuje regulátor zvolit různé typy regulace. Pro logické 

výstupy, kterými je regulátor osazen, jsou tři možnosti. Dvoustavová regulace, třístavová 

regulace anebo třístavová kroková regulace. Spojitá regulace je také v nabídce, avšak není 

přímo realizovatelná, protože regulátor není osazen analogovým výstupem, tudíž nelze spojitě 

měnit akční veličinu. Pokud toto nastavení zvolíme, regulátor bude fungovat stejně jako 

dvoustavová regulace s Xp1 > 0. Na jeho výstupu bude totiž spojité řízení upravováno pomocí 

PWM. Volba se provádí v položce číslo 8 Controller a je zde také možno nastavení 

samooptimalizace, kde máme na výběr dvě možnosti. Za prvé samooptimalizace pomocí 

oscilační metody nebo pomocí metody jednotkového skoku. Všechny tyto funkce budou níže 

přiblíženy. Je zde taktéž k dispozici povolení rampové funkce pro ruční změnu žádané hodnoty. 

V položkách Setpoint je možno nastavit žádané hodnoty, které lze na regulátoru měnit. 
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Obrázek 45 Výběr typu regulace a nastavení doplňkových funkcí 

4.4.1 TYPY REGULACE 

Dvoustavová regulace, jak již bylo probráno, vykazuje on / off charakteristiku. Jedná se tedy o 

regulátor se spínacím výstupem, tj. jako výstup je použito relé. Aby regulátor plnil svou funkci 

účinně, je třeba nastavit hodnotu proporcionálního pásma Xp1 > 0. Tím se zajistí, že regulátor 

bude fungovat jako impulzní regulátor a jedná se tedy o impulzní dvouhodnotovou regulaci. 

Pokud by zůstalo Xp1 = 0, došlo by k tomu, že regulátor by nebyl schopen provádět změnu 

akčního zásahu a pouze by sledoval mezní hodnotu se spínací diferencí Xd1. Z regulátoru by se 

tzv. stal obyčejný termostat a jednalo by se o obyčejnou dvoustavovou regulaci. Nastavení 

pracovního bodu Y0 ovlivní pozici hystereze viz. obrázek níže. 

 

Obrázek 46 Schéma dvoustavové regulace pro různé pracovní body 

Pro třístavovou regulaci platí stejná pravidla jako pro předcházející dvoustavovou. Rozdílem 

je, že zde jsou využity dvě spínací relé a je tudíž potřeba nastavit dva regulátory. Navíc se 

nastavuje hodnota Xsh, která udává odstup kontaktů. Stejně tedy jako v předešlém případě, 

pokud nastavíme hodnoty proporcionálních pásem regulátorů větší než nula, bude se jednat o 

impulsní tří hodnotovou regulaci a regulace bude účinnější. Konkrétní nastavení hodnot a jejich 

význam bude ukázán v kapitole 4.5. Při testování však bylo zjištěno, že impulsní regulátor, tedy 

s hodnotami Xp1 (Xp2) > 0 zanedbává spínací diference, pouze vnímá odstup kontaktů. 

 

Obrázek 47 Schéma třístavové regulace 
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4.4.2 SAMOOPTIMALIZACE REGULÁTORU 

Samooptimalizace regulátoru je proces, při kterém dojde pomocí implementovaných metod 

k nastavení parametrů regulátoru. Soustava je pak řízena s lepší účinností než při nastavení 

náhodných parametrů. Implementovány jsou dvě metody, oscilační a metoda jednotkového 

skoku, avšak pro velmi pomalé soustavy nemusí být ani jedna dostatečně vhodná a jedná se tak 

pouze o doplňkovou možnost, pokud uživatel není schopen regulátor sám nastavit. 

Oscilační metoda střídavě mění akční zásah na 0 % a 100 %, což způsobuje oscilaci regulované 

veličiny. V případě velké regulační odchylky mezi požadovanou a aktuální hodnotou si 

regulátor nastaví tzv. spínací linii, která se nachází v intervalu těchto hodnot a kolem které 

následně aktuální hodnota osciluje. Pokud je odchylka malá, aktuální hodnota se rozkmitá 

kolem žádané hodnoty, čímž dojde k chvilkovému zvýšení regulační odchylky.   

 

Obrázek 48 Samooptimalizace oscilační metodou 

Metoda jednotkového skoku využívá reakci systému na akční zásah. Proto je nutné, aby 

aktuální hodnota byla v klidovém stavu, což přináší značná omezení, je-li potřeba provést 

samooptimalizaci během provozu. Regulátor musí nejprve nechat soustavu samovolně uvést do 

klidového stavu, což je časově náročné a může tak dojít k narušení výrobního procesu. Výhodou 

je však použití při uvádění do provozu, kdy dojde k aktivaci nakonfigurovaného jednotkového 

skoku hned na začátku a bez překmitů. 

 

Obrázek 49 Samooptimalizace metodou jednotkového skoku 

V obou případech jsou ihned po dokončení samooptimalizace všechny složky PID regulátoru 

automaticky nastaveny do regulátoru. Regulátor pak funguje stejně, jako by byl nastaven ručně. 
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4.4.3 PROGRAMOVÁ FUNKCE A RAMPOVÁ FUNKCE 

Programová funkce slouží k nastavení sekvence změn teplot v závislosti na čase. Regulátor 

tedy může fungovat tak, že provádí regulaci na pevně nastavenou žádanou hodnotu či zvolíme 

v záložce číslo 9 stejnojmennou možnost Program controller a regulátor poté řídí soustavu dle 

předem nastaveného průběhu. Jeho průběh lze řídit také pomocí logických vstupů nebo jiných 

řídících signálů, které je pro další fungování nutno zde nastavit. 

 

Obrázek 50 Aktivace programové funkce 

Nastavení průběhu programu se volí dle bodu 11 v záložce Program administration. Lze zde 

nastavit maximálně 24 hodnot. Pro každou nastavenou hodnotu je nutné přidat dobu trvání. 

Pokud máme nějaké řídící signály, které jsme si navolily, přiřadíme danému stavu ještě řídící 

signál. Změna, respektive náběh na žádanou hodnotu, může probíhat dvěma způsoby. Pokud 

není povolená rampová funkce, provádí regulátor změnu mezi dvěma stavy podle svého 

nastavení, tj. snaží se co nejrychleji zregulovat soustavu. Pokud povolíme rampovou funkci, 

změna teploty se proloží lineární závislostí a regulátor tedy dosáhne koncové žádané hodnoty 

pomaleji, ale rovnoměrněji, což může být v některých aplikacích žádané. Průběh programu si 

lze následně prohlédnout v záložce níže Program simulation. 

 

Obrázek 51 Nastavení hodnot programové funkce 
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4.5 NASTAVENÍ REGULÁTORU 

Poslední částí je samotné ruční nastavení parametrů regulátoru. To se provádí v záložce 

Parameter blocks, tedy bod číslo 10. Dle zvoleného typu regulace lze nastavit jeden nebo dva 

bloky regulátoru. K dispozici jsou regulátory P, I, PI, PD nebo PID. 

V regulátoru jsou nastaveny poslední použité hodnoty parametrů. Pokud byla tedy například 

provedena samooptimalizace regulátoru, můžeme dle bodu 3 provést import dat z regulátoru  

a jeho aktuální nastavení se zde zobrazí. To je možné následně doladit změnou některých 

hodnot, které jsou zde k dispozici nebo znalostí regulačních algoritmů nalézt vlastní parametry 

regulátoru a nastavit je zde. 

 

Obrázek 52 Nastavení parametrů PID regulátoru 

Parametr Xp1 udává hodnotu zesílení regulátoru a jak bylo uvedeno, aby regulátor mohl využít 

PID regulace, je nutno aby tato hodnota byla nenulová. V opačném případě tuto schopnost 

ztrácí. Parametry Tv1 a Tn1 jsou hodnoty derivační a integrační konstanty regulátoru udávané 

v sekundách. Stejně tak se pro tří hodnotovou regulaci nastaví parametry druhého regulátoru. 

Jelikož regulátor nedisponuje analogovým výstupem, regulace se provádí dvou nebo tří 

hodnotovou regulací a je nutno tedy nastavit parametry Xd1, respektive ještě Xd2 a Xsh. Tyto 

hodnoty by neměly být nulové, protože by docházelo k výrazně kratší periodě oscilace 

soustavy, tudíž spínací relé by spínala velmi často. Jako další omezení lze nastavit parametr 

Tk1 a Tk2, což je minimální čas sepnutí relé a je doporučené, aby tato hodnota byla větší než 

0,15 s, čímž se zajistí delší životnost spínacího relé.  

Veškeré nastavení je nakonec nutné exportovat do připojeného regulátoru. To se provede dle 

bodu 4 kliknutím na tlačítko Data transfer to device. Po dokončení nahrávání se automaticky 

regulátor restartuje a je připraven k provozu. 

Stojí za zmínku, že podle teorie řízení se jedná o PSD regulátor. Zde však nebylo firmou JUMO 

specifikováno, jak konkrétně je k regulaci nahlíženo a po dotazu na technickou podporu bylo 

doporučeno, že by se k parametrům regulátoru mělo přistupovat právě jako k parametrům PSD 

regulátoru. To však nemusí být správně, jelikož vnitřní chod regulátoru je firemním tajemstvím, 

a je možné, že hodnoty parametrů jsou udávány pro PID regulátor. Ty mohou být následně 

mikroprocesorem zpracovány a převedeny na PSD regulátor. Označení PID regulátor bylo 

v této kapitole převzato z manuálu. Vzhledem k malé vzorkovací periodě, která by pro tuto řadu 

regulátorů měla být 150 ms, uvidíme, že je to zanedbatelný rozdíl. 
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4.6 PRŮBĚHY MĚŘENÝCH DAT 

K zobrazení průběhů regulace slouží záložka Chart. Pomocí této funkce lze zobrazit průběhy 

veškerých nastavených procesních veličin, které se nastavují v záložce Process values. Jako 

základní hodnoty jsou nastaveny aktuální hodnota (Process value selector\Analog selector\ 

Controller\Actual value), žádaná hodnota (Process value selector\Analog selector\Controller\ 

Setpoint value) a akční zásah regulátoru (Process value selector\Analog selector\Controller\ 

Output level display). To jsou i veškeré užitečné hodnoty, které je vhodné sledovat a lze z nich 

pozorovat chování systému. 

 

Obrázek 53 Okno Chart 

K ovládání se nejčastěji využívají body 1 – 7. Pomocí bodu 1 můžeme nastavit rozsahy 

měřených procesních veličin a barvu jejich průběhu dle obrázku níže. 

 

Obrázek 54 Úpravu grafu a jeho veličin 

Ke spuštění záznamu měření se použije tlačítko číslo 4. Záznam se začne ukládat do 

vytvořeného souboru, ve kterém zůstane uložen s časovými značkami. Díky tomu se lze 
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k měření zpětně vrátit a nalézt, jaký den bylo dané měření provedeno. Pomocí tlačítka 5 se 

pozastaví zobrazování průběhu a je možné na něm provádět operace přiblížení a další práce 

s grafem, které se nalézají mezi bodem 2 a 3. Bod 2 slouží k přiblížení po časové ose a bod 3 

(Measuring cursor) slouží k odečtení hodnot veličin v daném bodě. Data jsou neustále 

zaznamenávána a po opětovném spuštění se vykreslí zbylý průběh. Pokud chceme nahrávání 

zastavit, využijeme tlačítko 6. Data se nepřemazávají, tudíž pokud opět spustíme měření, budou 

vykreslovány s časovým odstupem. 

Posledním užitečným nástrojem je bod 7, CSV export. Slouží k exportu dat ve formátu .csv, 

které můžeme následně zpracovat v jiných programech, jako je například Microsoft excel nebo 

nahrát data do Matlabu, kde je využijeme pro srovnání s aproximací při identifikaci soustavy. 

 

Obrázek 55 Export dat do .csv k následnému zpracování 
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5 KONFIGURACE SOUSTAVY A TESTOVÁNÍ 
Součástí praktické části je realizace řízení regulované soustavy. Je proto nutné, nastavit si 

zařízení do provozuschopné konfigurace. Pokud je tato podmínka splněna, lze zařízení používat 

s ohledem na pokyny v manuálu a dosáhnout tak požadovaných výsledků. Vychází se 

z regulace popsané v kapitole 2.5 působením rozdělené akční veličiny přes rozdílné struktury. 

5.1 KONFIGURACE REGULAČNÍ SOUSTAVY 

Pro správný chod regulační soustavy jsou nezbytné dva požadavky. Správné elektrické zapojení 

soustavy a dobře nastavený regulátor. 

Elektrické zapojení soustavy udává fyzický stav regulovaného obvodu. Jak bylo uvedeno, jsou 

využity 4 topné rezistory, každý o jmenovitém výkonu 100 W. Zapojením dvou do série 

dostáváme výkon 50 W na dané větvi. Dodatečné změny na elektrickém obvodu jsou řízeny 

přepínači, což je popsáno v podkapitole 3.3 Ovládací prvky. 

 

Obrázek 56 Elektrické schéma zapojení regulované soustavy 

Pro správný chod regulátoru je vytvořen soubor s doporučeným natavením a je součástí přílohy 

této práce. V následujících bodech jsou popsány jeho konkrétní nastavené hodnoty a návod pro 

jejich změnu byl popsán v kapitole 4. 

1) V záložce System data je nastaven jazyk (Language) na English (regulátor nedisponuje 

možností češtiny) a veličiny měřené teploty na °C (Temperature unit a Temperature 

unit interface) 

2) V záložce Display/operation jsou nastaveny hodnoty 1st display na hodnotu Analog 

selector\Analog input Analog input a hodnota 2nd display na Analog selector\Setpoint 

values Current setpoint 

3) V záložce Analog input je nastaven typ signálu (Signal type) na 2w RTD temp. probe 

a hodnota linearizace na Pt100. Dále je nastavena Filter time constant na 1 s. 

4) Záložka Digital inputs obsahuje defaultně správně nastavené hodnoty polarity signálů. 

5) V záložce Digital outputs jsou nastaveny hodnoty 1. Digital output a 2. Digital output 

na hodnoty ve stejném pořadí Digital selector\Controller 1. Controller output (digital) 

respektive 2. Controller output (digital) 
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6) V záložce Controller je nastaven Controller type na hodnotu 3-P controller. 

V podzáložce Self-optimization je nastavena Method na Oscillation a pro hodnoty 

1. Controller output type a 2. Controller output type je zvoleno Relay. V dalších 

podzáložkách 1., 2., 3. a 4. Setpoint jsou hodnoty Min. limit a Max. limit nastaveny na 

50 °C respektive 100 °C. 

7) V záložce Program controller jsou nastaveny Function na Program controller, 

Program repeat na Yes a Program step na Yes. V podzáložce Control signals jsou 

nastaveny Start signal a Next section signal shodně na Digital selector\Digital inputs 

2. Digital input a následně Cancel signal na hodnotu Digital selector\Digital inputs 

1. Digital input. 

8) V záložce Parameter blocks jsou shodně nastavené hodnoty PID pro 1. a 2. Controller 

structure. Stejně tak je Tk1 a Tk2 Min relay on time nastaveno na 0.15 s a Xd1 a Xd2 

Switching difference na 0 °C. Xsh Contact distance je nastaven na 0 °C, Y0 Working 

point na 0 %, Y1 Max output level limit na 100 % a Y2 Min output level limit na hodnotu 

-100 %. 

9) Nakonec je v záložce Program administration vytvořen testovací průběh, který vidíme 

na obrázku 57, kde si můžeme prohlédnout i výsledný průběh 

 

Obrázek 57 Nastavené hodnoty programové funkce a průběh testovacího programu 
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5.2 SAMOOPTIMALIZACE REGULÁTORU 

Jelikož identifikace soustavy je až další částí této práce, je třeba nastavit regulátor způsobem, 

který máme k dispozici. Proto je provedena série samooptimalizací. Výsledky jsou pro každý 

způsob vyneseny v grafech a do tabulek jsou uspořádány hodnoty parametrů regulátorů. 

5.2.1 OSCILAČNÍ METODA (OM) 

 

Obrázek 58 Průběh samooptimalizace OM kolem žádané hodnoty 70 °C 

Oscilace 

70 °C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,7775 1,8150 1,8173 1,9455 1,9528 1,9686 

Tv [s] 6,4214 6,5145 6,6124 6,4214 6,5145 6,6124 

Tn [s] 26,061 26,484 26,815 26,061 26,484 26,815 

Cy [s] 5,4076 5,4955 5,5642 5,4076 5,4955 5,5642 

 Reg. t. 4 Reg. t. 5 Reg. t. 6 Reg. v. 4 Reg. v. 5 Reg. v. 6 

Xp [°C] 1,9284 1,9483 1,9206 2,0055 1,9830 1,9896 

Tv [s] 6,9782 7,0032 6,8615 6,9782 7,0032 6,8615 

Tn [s] 28,302 28,436 27,847 28,302 28,436 27,847 

Cy [s] 5,8727 5,9004 5,7782 5,8727 5,9004 5,7782 
Tabulka 1 Parametry regulátorů pro OM kolem žádané hodnoty 70 °C 

 

Obrázek 59 Průběh samooptimalizace OM kolem žádané hodnoty 90 °C 
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Oscilace 

90°C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,5645 1,6247 1,6095 2,6534 2,6670 2,6223 

Tv [s] 5,9454 6,0908 5,9977 5,9454 6,0908 5,9977 

Tn [s] 24,126 24,720 24,395 24,126 24,720 24,395 

Cy [s] 5,0062 5,1294 5,0621 5,0062 5,1294 5,0621 

 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 

Xp [°C] 1,6182 1,6512 1,6435 2,6634 2,6364 2,6653 

Tv [s] 5,9592 6,1306 6,0439 5,9592 6,1306 6,0439 

Tn [s] 24,244 24,873 24,557 24,244 24,873 24,557 

Cy [s] 5,0306 5,1612 5,0956 5,0306 5,1612 5,0956 
Tabulka 2 Parametry regulátorů pro OM kolem žádané hodnoty 90 °C 

 

Obrázek 60 Průběh OM z klidového stavu na žádanou hodnotu 70 °C 

Oscilace 

---70 °C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,8389 1,8088 1,8344 1,9486 1,9719 1,9616 

Tv [s] 6,4970 6,3918 6,3545 6,4970 6,3918 6,3545 

Tn [s] 26,361 25,920 25,771 26,361 25,920 25,771 

Cy [s] 5,4698 5,3785 5,3474 5,4698 5,3785 5,3474 
Tabulka 3 Parametry regulátoru pro OM z ustáleného stavu na žádaných 70 °C 

 

Obrázek 61 Průběh OM z klidového stavu na žádanou hodnotu 90 °C 
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Oscilace 

---90 °C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,6077 1,6646 1,6595 2,6185 2,6754 2,6988 

Tv [s] 5,9528 6,1077 6,1150 5,9528 6,1077 6,1150 

Tn [s] 24,135 24,742 24,752 24,135 24,742 24,752 

Cy [s] 5,0081 5,1340 5,1360 5,0081 5,1340 5,1360 
Tabulka 4 Parametry regulátoru pro OM z ustáleného stavu na žádaných 90 °C 

5.2.2 METODA JEDNOTKOVÉHO SKOKU (MJS) 

 

Obrázek 62 Průběh MJS u žádané hodnoty 70 °C 

Skok 

70°C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 0,9780 0,6396 0,7474 2,2491 2,1567 2,2362 

Tv [s] 8,9967 5,4973 6,2607 8,9967 5,4973 6,2607 

Tn [s] 35,987 21,989 25,043 35,987 21,989 25,043 

Cy [s] 6,0779 3,8383 4,3268 6,0779 3,8383 4,3268 
Tabulka 5 Parametry regulátorů pro MJS u žádané hodnoty 70 °C 

 

Obrázek 63 Průběh MJS u žádané hodnoty 90 °C 
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Skok 

90°C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 0,2358 0,9939 0,9569 2,5941 3,0019 2,9643 

Tv [s] 2,4787 9,3005 8,8344 2,4787 9,3005 8,8344 

Tn [s] 9,9150 37,202 35,338 9,9150 37,202 35,338 

Cy [s] 1,9064 6,2723 5,9740 1,9064 6,2723 5,9740 
Tabulka 6 Parametry regulátorů pro MJS u žádané hodnoty 90 °C 

 

Obrázek 64 Průběh MJS z počáteční na žádanou hodnotu 70 °C 

Skok      

---70 °C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,1400 0,9256 1,1217 0,3056 0,1950 0,2895 

Tv [s] 7,5473 6,3624 7,3127 7,5473 6,3624 7,3127 

Tn [s] 30,189 25,449 29,251 30,189 25,449 29,251 

Cy [s] 5,1503 4,3919 5,001 5,1503 4,3919 5,001 
Tabulka 7 Parametry regulátoru pro MJS z ustáleného stavu na žádaných 70 °C 

 

Obrázek 65 Průběh MJS z počáteční na žádanou hodnotu 90 °C 
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Skok      

---90 °C 

Regulátor 

topení 1 

Regulátor 

topení 2 

Regulátor 

topení 3 

Regulátor 

ventilátoru 1 

Regulátor 

ventilátoru 2 

Regulátor 

ventilátoru 3 

Xp [°C] 1,1495 1,2841 1,2115 0,3479 0,3739 0,3682 

Tv [s] 7,1537 7,9522 7,6987 7,1537 7,9522 7,6987 

Tn [s] 28,615 31,809 30,795 28,615 31,809 30,795 

Cy [s] 4,8984 5,4094 5,2472 4,8984 5,4094 5,2472 
Tabulka 8 Parametry regulátoru pro MJS z ustáleného stavu na žádaných 90 °C 

5.2.3 VYHODNOCENÍ SAMOOPTIMALIZACE 

Z dat, které byly samooptimalizací pomocí oscilační metody získány je vidět, že tato metoda 

respektuje žádanou hodnotu teploty a získává parametry regulátoru s ohledem na to, jaká je tato 

hodnota zadaná. Je zřejmý rozdíl mezi nastavením regulátoru, který má řídit regulovanou 

soustavu na 70 °C a tím, který má řídit soustavu na 90 °C. Z toho je patrné, že akční veličiny 

jsou závislé na aktuální teplotě a nelze tak řídit tuto soustavu s velkou přesností na velkém 

rozsahu, ale je nutné zvážit správný pracovní rozsah. Dále je vidět, že hodnoty, které oscilační 

metoda nastavuje, jsou pro každý typ měření velmi soudržné. 

Pro metodu jednotkovým skokem lze vypozorovat negativní dopad potřeby ustáleného stavu. 

Použití kolem nějaké žádané hodnoty lze sice vynutit přídavným topením a ochlazováním, 

vnáší to však do měření značnou nejistotu. Oproti tomu měření z ustáleného stavu 25 °C je 

nepřesné, protože při nízkých teplotách jsou účinky topení vysoké. Přesně naopak to platí pro 

chlazení. Proto je tato metoda pro naši soustavu nevyhovující a budeme pracovat s hodnotami, 

které jsou k dispozici z průběhů oscilační metody. 

Průměrné hodnoty pro jednotlivé možnosti měření a koncové teploty jsou v tabulce 9. Hodnoty 

derivační a integrační konstanty volí regulátor pro obě řízení stejné. Stejně tak periodu Cy. 

Průměr 70°C 25°C-70°C 90°C 25°C-90°C 

Xp1 1,86785 1,827367 1,6186 1,643933 

Xp2 1,974167 1,9607 2,6513 2,664233 

Tv 6,731867 6,414433 6,027933 6,0585 

Tn 27,32417 26,01733 24,48583 24,543 

Cy 5,669767 5,398567 5,08085 5,0927 

Tabulka 9 Průměrné hodnoty parametrů regulátoru získané samooptimalizací OM 

Pracovní rozsah pro názornou ukázku je zvolen mezi těmito hodnotami, tj. 70 - 90 °C. Proto 

jsou pro další práci zvoleny následující parametry: 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp1 = 1,75 °C 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp2 = 2,35 °C 

• Hodnota derivační časové konstanty Tv = 6,2 s 

• Hodnota integrační časové konstanty Tn = 25,5 s 

• Hodnota periody pro impulzní zásah Cy = 5,3 s 

5.3 TESTOVÁNÍ PRŮBĚHŮ RŮZNÝCH TYPŮ REGULACE 

S využitím nalezených parametrů regulátoru lze provést srovnávací měření různých variant 

regulací. Měření je provedeno třípolohovým regulátorem a poté PSD impulsním regulátorem. 

K zajištění funkcionality třípolohového regulátoru byla nastavena hodnota proporcionálního 
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pásma na 0 °C, čímž je docíleno eliminace impulsního regulátoru. Impulsní regulátor ignoruje 

hodnoty hysterezí, proto jsou hodnoty Xd1,2 nastaveny na 0 °C. Stejně tak tomu je pro odstup 

kontaktů Xsh. Aby bylo dosaženo lepšího srovnání s třístavovou regulací, je i tato hodnota 

nastavena na 0 °C. Nakonec jsou obě varianty otestovány na programové funkci, která lépe 

znázorňuje chování obou akčních veličin. Je předpokladem, že při testu 5.3.2 nebude druhá 

akční veličina (ventilátor) využita, popřípadě jen v omezené míře, jelikož okolí ochlazuje tuto 

soustavu. Průběhy veličin v grafu jsou rozlišeny barevně podle následujících hodnot:  

1.1. Analog1, Process value selector\Analog selector\Controller\Actual value 

Aktuální měřená teplota 

1.2. Analog2, Process value selector\Analog selector\Controller\Setpoint value 

Nastavená žádaná hodnota 

1.3. Analog3, Process value selector\Analog selector\Controller\Output level display 

Akční zásah regulátoru (pouze pro výstup 1 – topení) 

5.3.1 PRŮBĚH REGULACE TŘÍPOLOHOVÝM REGULÁTOREM NA ŽÁDANOU HODNOTU 

 

Obrázek 66 Průběh třístavové regulace 

5.3.2 PRŮBĚH REGULACE PSD IMPULSNÍHO REGULÁTORU NA ŽÁDANOU HODNOTU 

 

Obrázek 67 Průběh impulsní regulace 
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Obrázek 68 Detail překmitu impulsní regulace 

5.3.3 PRŮBĚH REGULACE NA PROGRAMOVÉ FUNKCI 

 

Obrázek 69 Programová funkce s třístavovým regulátorem 

 

Obrázek 70 Programová funkce s impulsním regulátorem 
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5.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Na základě grafů z průběhů testovacích měření je vidět podstatný rozdíl mezi typy regulací. 

Stejné znaky vykazují pouze velké změny teploty, kdy je potřeba ohřát či ochladit soustavu. 

V ten moment je výstup regulátoru trvale sepnut. Na této části je vidět značná nelinearita 

teplotního průběhu. To je dáno větším vyzařováním tepla do okolí při vyšší teplotě, tudíž při 

vyšší teplotě by bylo potřeba, aby rostl výkon topného rezistoru. Naopak tomu je pro chlazení, 

které má při vyšších teplotách větší účinky a při nízkých teplotách trvá dochlazování soustavy 

velmi dlouho. 

Regulace poblíž žádané hodnoty již vykazuje značnou odlišnost. Pro třístavovou regulaci není 

možné dosáhnout hladkého průběhu. Při nastavených nulových hodnotách hysterezí je spínací 

linií žádaná hodnota. To znamená, že topení je aktivováno vždy, když je aktuální teplota nižší 

a ventilátor je aktivován vždy, když je aktuální hodnota vyšší než žádaná hodnota. Spínací relé 

jsou aktivovány s přibližnou periodou pro topení T = 24 s a pro ventilátor T = 18 s. Překmit činí 

zhruba 1,2 °C a podkmit dokonce až 2,1 °C. Nastavením hysterezí a odstupu kontaktů lze tento 

průběh značně ovlivnit. Z důvodu značné nelinearity však nelze jednoznačně určit správné 

hodnoty necitlivosti, tak aby bylo docíleno co nejmenší odchylky od žádané hodnoty. Pro 

každou teplotu je toto pásmo rozdílné.  

Oproti tomu impulsní regulace zprostředkovaná PWM dosahuje velmi dobrých hodnot. 

Z průběhu na obrázku 67 není zřejmý překmit soustavy. Ten je vidět až na přiblíženém detailu 

na obrázku 68. Překmit činí pouhých 0,167°C a zhruba po 60 sekundách dojde k ustálení na 

žádanou hodnotu. Mírné kolísání je způsobeno kompromisním nastavením soustavy, kdy je 

třeba zvážit kvalitu regulace a životnost spínacího relé. Akční zásah v ustáleném stavu se 

pohybuje kolem 21%, což znamená že pro periodu Cy = 5,3 s je topení aktivováno cca 1,1 

sekundy. Chlazení je v tomto případě vypnuté, protože působení poruchové veličiny, nižší 

teploty okolí, ochlazuje soustavu neustále. Jelikož má soustava velkou setrvačnost, je kolísání 

v ustáleném stavu pouhých 0,015 °C, což je zanedbatelná hodnota. 

Testování na programové funkci bylo zvoleno jako doplněk, na kterém lze demonstrovat využití 

ventilátoru. Pro třípolohový regulátor se zde objevila náhodná odchylka. Nelze určit přesnou 

dobu, za kterou se z jednoho ustáleného stavu dostane do druhého ustáleného stavu, jelikož to 

závisí na tom, kde se při skokové změně nachází aktuální stav systému. Nejrychlejší náběh 

bude, pokud změna žádané hodnoty proběhne v moment, kdy je dosaženo aktuální žádané 

hodnoty ve stejném směru, ve kterém ji chceme měnit. Nejdelší doba náběhu bude pro případ, 

kdy dojde ke změně v protichůdném směru. 

Impulsní regulátor si s programovou funkcí dokáže poradit velmi dobře. Pro různé žádané 

hodnoty vidíme různé ustálené akční zásahy. To je dalším důkazem nelineárního charakteru 

poruchové veličiny, která se zvyšuje s rostoucí teplotou. 

Pro lepší popis a nalezení lepších průběhů lze provést další testování. To však nepřinese mnoho 

dalších poznatků a je nutno upravovat nastavení regulátorů ručně, protože se jedná o reálnou 

soustavu, která není ideální. To znamená metodou pokus omyl. Největšího pokroku by doznala 

třístavová regulace, jejíž průběh by mohl být více vyhlazen.   
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 6 LABORATORNÍ ÚLOHA PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
Tato laboratorní úloha slouží studentům bakalářského studia jako pomůcka ve výuce, aby se 

seznámili s volně dostupným regulátorem. Na regulované soustavě si mohou odzkoušet různé 

typy regulace a seznámit se s možnostmi, které regulátor nabízí. Regulátory jsou zařízení, která 

umožňují regulovat řízenou soustavu. Bez dobré znalosti teorie řízení nelze regulátor nastavit 

tak, aby precizně fungoval. Je proto žádoucí, aby každý student nahlédl do této problematiky 

a prakticky si vyzkoušel práci s regulátorem. 

Regulátor JUMO diraTRON 108 nabízí vícero způsobů regulace. Na vytvořené regulované 

soustavě si lze odzkoušet třístavovou regulaci a impulzní regulaci dle obrázku 71 a 72. 

K zajištění funkčnosti třístavové regulace je nutné nastavit hodnoty proporcionálních pásem 

regulátorů Xp1 a Xp2 na 0. Regulátor bude řídit soustavu tak, že bude neustále topit nebo 

chladit, dokud se nebude teplota nacházet v pásmu necitlivosti, stejně jako termostat. Pokud 

budou tyto hodnoty větší než 0, začne se regulátor chovat jako PSD regulátor. Impulsní 

charakter je zajištěn pomocí PWM, které převádí on/off signál na spojitý průběh. Tato regulace 

je také výstupem samooptimalizace, kterou regulátor disponuje. Samooptimalizace nastaví 

všechny potřebné parametry a regulátor je tak automaticky připraven k provozu. 

Pomůcky: Laboratorní přípravek s regulačním obvodem a počítač se softwarem od fy JUMO. 
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Obrázek 71 Schéma třístavové regulace pro vytvořenou regulovanou soustavu 
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Obrázek 72 Schéma impulsní regulace pro vytvořenou regulovanou soustavu 

6.1 POKYNY K VYPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY 

Regulátor lze obsluhovat dvěma způsoby. Na čelním panelu regulátoru pomocí 4 tlačítek. Práce 

na panelu je velmi zdlouhavá. Doporučuje se zde provádět pouze změny žádané hodnoty 

pomocí tlačítek ▲ ▼ a potvrzením stiskem tlačítka OK nebo spuštění samooptimalizace, která 

se provede dlouhým stiskem tlačítek ▲ ▼ současně, dokud se na displeji neobjeví hláška 

Autotuning. Výhodnější je obsluha regulátoru pomocí softwaru, který je k dispozici na počítači. 

Obsluhuje se podle kapitoly 4. Využije se záložka Parameter blocks a záložka Chart.  
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Obrázek 73 Nastavení parametrů regulátoru v záložce Parameter blocks 

 

Obrázek 74 Sledování průběhu regulace v záložce Chart 

Nastavení parametrů pro impulzní regulaci (zbylé hodnoty ponechat dle setup nastavení): 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp1 = 1,75 °C 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp2 = 2,35 °C 

• Hodnota derivační časové konstanty Tv1,2 = 6,2 s 

• Hodnota integrační časové konstanty Tn1,2 = 25,5 s 

• Hodnota periody pro impulzní zásah Cy1,2 = 5,3 s 

Nastavení parametrů pro třístavovou regulaci: 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp1 a Xp2 = 0 

• Hodnota hystereze Xd1 a Xd2 max do 1°C a pásmo necitlivosti Xsh max do 1°C 

Zadání práce: 

1. Odzkoušejte impulzní regulaci, pro teplotu 80 °C, sledujte průběh v grafu. V ustáleném 

stavu zjistěte kolísání teploty velikost akčního zásahu regulátoru a četnost spínání. 

Nutné mít spárovaný regulátor s počítačem a exportovat parametry do zařízení.  

2. Odzkoušejte třístavovou regulaci, pro teplotu 80 °C. Zjistěte kolísání teploty pro různé 

hodnoty parametru hystereze a posuďte, jaká je četnost spínání výstupu regulátoru. 

3. Pro impulzní regulátor odzkoušejte programovou funkci. Sledujte průběh ustálení 

teploty na žádanou hodnotu a zjistěte překmit regulace. 

4. Použijte opakovaně funkci samooptimalizace a posuďte věrohodnost výsledků. 

5. Diskutujte o dosažených výsledcích. 
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 7 IDENTIFIKACE SOUSTAVY A VYHODNOCENÍ 
Identifikace soustavy se provádí za účelem zjištění jejích charakteristik. Nejzákladnějším 

poznatkem je přenos soustavy. Z něho se dají odvodit všechny zbylé vlastnosti. Existuje vícero 

způsobů, jak zjistit přenos soustavy. Jak bylo uvedeno v teoretické části, přenos soustavy lze 

získat pomocí matematických vztahů z diferenciální rovnice. K tomu je však nutné znát 

fyzikální zákony a z toho důvodu je to velmi složitá metoda. Další omezení této metody spočívá 

v tom, že reálné regulované soustavy nejsou ideální oproti fyzikálním předpokladům, které 

počítají s ideálními pochody. 

Nejjednodušší a zároveň takovou metodou, která není ovlivněna tímto faktorem, je určení 

přenosu soustavy z přechodové charakteristiky. Z jejího průběhu lze odečíst všechny potřebné 

údaje a zároveň je to přímá odezva výstupu soustavy na základě jejího vstupu. Navíc dle 

kapitoly 2.3.2 lze přímo z přechodové charakteristiky získat přibližně optimální nastavení 

parametrů regulátoru. 

7.1 NAMĚŘENÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU 

Přechodová charakteristika se získává experimentální metodou. Je to odezva soustavy na 

jednotkový skok, tudíž zaznamenáváním průběhu pomocí senzoru lze získat její graf. 

Přechodová charakteristika se měří z ustáleného stavu do ustáleného stavu. V tomto případě 

počátečním ustáleným stavem je klidový stav, kdy teplota systému je rovna okolní teplotě 

prostředí. Přivedením napájení na topné rezistory získáváme jednotkový skok. Přechodová 

charakteristika pro topení končí, jakmile se teplota ustálí na konečné teplotě, která je rovna 

přivedenému a odvedenému teplu. Pro chlazení pomocí ventilátoru v tomto bodě přechodová 

charakteristika začíná. V ten moment je vypnuto topení a sepnuto napájení ventilátoru. Průběh 

je ukončen, jakmile je aktuální teplota opět rovna okolní teplotě. 

 

Obrázek 75 Přechodová charakteristika pro topné rezistory vlevo a pro ventilátor vpravo 

Z průběhu přechodové charakteristiky se přenos systému může odečítat na základě dvou 

hlavních postupů. Pomocí nalezení inflexního bodu a průsečíků, které vytne tečna s ustálenými 

hodnotami h0 a h∞ získáme dobu průtahu a dobu náběhu nebo pomocí konkrétních bodů, 

například t0,33 a t0,7. Zesílení k je pro jednotkový skok určeno jako rozdíl ustálených hodnot. 
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Pokud by na vstupu soustavy nebyl přiveden jednotkový skok, zesílení se vydělí vstupní 

hodnotou. V našem případě však tuto soustavu regulujeme pomocí spínacích relé a regulátor 

disponuje striktním nastavením hodnoty ve °C. Není proto vhodné vytvářet podílové vztahy 

zesílení. Budeme proto uvažovat zapnutí topných rezistorů jako jednotkový skok η(t). 

7.2 NALEZENÍ PŘENOSU SYSTÉMU 

Jak již bylo uvedeno, pomocí přechodové charakteristiky lze určit jak přenos systému, tak 

přímo nastavení regulátoru. To se provádí pomocí první varianty z doby průtahu, doby náběhu 

a zesílení. Je třeba si z grafu odečíst potřebné hodnoty a nalézt inflexní bod průběhu. Graf si 

rozdělíme na dva úseky, tak aby odpovídaly systému topení a systému chlazení. Jeho okrajové 

body odpovídají ustáleným hodnotám a je tedy zřejmé, že zesílení soustavy bude pro oba 

systémy stejné. Z grafu taktéž vidíme, že průběh topení je podstatně delší než průběh chlazení. 

Přestože jsou doby průtahu oproti dobám náběhu velmi malé pro oba systémy a lze tak 

aproximovat obě soustavy přenosem 1. řádu, zvolíme pro systém topení také aproximaci 

druhého řádu, aby se zdůraznil zřejmý rozdíl, že obě soustavy mají podstatně rozdílné průběhy.  

• Start topení – 18:54:41.104 s teplotou 24.3 °C 

• Konec topení, Start chlazení – 19:39:48.862 s teplotou 151.3 °C 

• Konec chlazení – 20:10:23.711 s teplotou 24.3 °C 

Jelikož software od firmy JUMO nedisponuje možností úprav naměřených dat, je nutné využít 

možnosti exportu dat ve formátu .csv a například pomocí aplikace Microsoft Excel data dále 

zpracovat. Grafické hledání inflexního bodu je velmi nepřesné. Lze jej však nalézt i početně 

pomocí hledání diference sousedních hodnot. Jednoduchou srovnávací funkcí byl pro 

přechodovou charakteristiku topného rezistoru nalezen inflexní bod [39 s; 31,2 °C] a pro 

přechodovou charakteristiku ventilátoru byl nalezen bod [23 s; 136,46 °C]. Z okolních hodnot 

byly získány rovnice tečny k tomuto bodu, přičemž yt = 21,45 + 0,25*t a yv = 155,6 – 5/6*t. 

Tyto tečny jsou vyneseny do grafu a vidíme je na obrázku 76 a 77. Dále je z těchto grafů možné 

odečíst průsečíky ustálených hodnot s tečnou inflexního bodu a určit tak dobu průtahu a dobu 

náběhu. Nejprve vyšetříme přechodovou charakteristiku pro topné rezistory a spočítáme přenos 

soustavy. Zesílení soustavy je dáno vztahem (23) a jak bylo uvedeno, je pro oba přenosy stejné. 

 

Obrázek 76 Přechodová charakteristika topného rezistoru s tečnou inflexního bodu 
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 𝑘 =
ℎ(∞) − ℎ(0)

∆𝑢
=

151,3 − 24,3

1
= 127 °𝐶 (23)  

Dále odečteme průsečíky tečny inflexního bodu. Jsou dány bodem Pt1 = [11 s; 24,3 °C] 

a bodem Pt2 = [519 s; 151,3 °C]. Jelikož je počátek souřadného systému pro osu t = 0 s, lze 

dobu průtahu určit jako Tu = 11 s – 0 s = 11 s a dobu náběhu Tn = 519 s – 11 s = 508 s. Pro 

aproximaci 1. řádem tyto parametry stačí a lze tak sestavit přenos systému (24). Jak uvidíme, 

tento přenos je pro soustavu dostačující a aproximace soustavou 2. řádu narazí na svá omezení. 

𝐺𝑡1(𝑠) =
𝑘

𝑇𝑛𝑠 + 1
𝑒−𝑇𝑢𝑠 =

127

508𝑠 + 1
𝑒−11𝑠 (24)  

Pokud chceme aproximovat přechodovou charakteristiku pomocí přenosu druhého řádu, je 

nutné spočítat časové konstanty takového přenosu. Nejprve se spočítá poměrová hodnota τu 

podle vztahu (25), z čehož vidíme, že je potřeba zvolit aproximaci přenosem druhého řádu 

s rozdílnými časovými konstantami, jelikož tato hodnota je menší než 0,1 dle [8]. 

𝜏𝑢 =
𝑇𝑢

𝑇𝑛
=

11

508
= 0,02165 (25)  

𝐺(𝑠) =
𝑘

(𝑇1𝑠 + 1)(𝑇2𝑠 + 1)
𝑒−𝑇𝐷𝑠 (26)  

Soustavu aproximujeme vztahem (26) a tudíž je nutné spočítat T1 a T2. To se provede podle [8] 

užitím Strejcovy metody. Odečtením časového okamžiku t1 pro hodnotu 0,72*h(∞) lze určit 

součet časových konstant dle rovnice (26). Pro tuto hodnotu odpovídá bod [748 s; 115,74 °C], 

tedy t1 = 748 s. Dále spočítáme t2 podle rovnice (27) a pro tento časový okamžik odečteme 

hodnotu z přechodové charakteristiky, což je bod [212,78 s; 66,07 °C]. To odpovídá přibližně 

32 % velikosti h(∞). Jelikož tabulkové hodnoty pro tuto metodu končí na 30 %, nelze s úplnou 

přesností zvolit poměr časových konstant τ2. Jak bylo naznačeno, soustava bude mít jednu 

časovou konstantu zanedbatelnou, proto τ2 zvolíme například jako 0,05 (pouze náhrada, aby 

bylo dosaženo přenosu soustavy druhého řádu). 

𝑇1 + 𝑇2 =
𝑡1

1,2564
=

748

1,2564
= 595 𝑠 (27)  

𝑡2 = 0,3574 ∗ (𝑇1 + 𝑇2) = 0,3574 ∗ 595 = 212,78 𝑠 (28)  

𝜏2 =
𝑇2

𝑇1
= 0,01 (29)  

Nyní již lze na základě soustavy dvou rovnic (27) a (29) vypočítat hodnoty časových konstant 

a dosadit je do přenosu systému. Výsledný přenos je (32). Odhadované dopravní zpoždění jsou 

2 sekundy z důvodu přenosu tepla přes hliníkový chladič. 

𝑇1 + 𝑇2 = 595 𝑠 =>  0,01𝑇1 + 𝑇1 = 595 𝑠 =>  𝑇1 = 589 𝑠 (30)  

𝑇1 + 𝑇2 = 595 𝑠 =>  𝑇2 + 589 𝑠 = 595 𝑠 => 𝑇2 = 6 𝑠 (31)  

𝐺𝑡2(𝑠) =
𝑘

(𝑇1𝑠 + 1)(𝑇2𝑠 + 1)
𝑒−𝑇𝐷𝑠 =

127

(589𝑠 + 1)(6𝑠 + 1)
𝑒−2𝑠 (32)  
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Jelikož Strejcova metoda není pro toto měření definována, pro srovnání lze využít ještě 

tříbodovou aproximaci [8]. Ta aproximuje soustavy taktéž pomocí vztahu (26) a využívá 

hodnoty 9 %, 26 % a 70 % ustálené odezvy systému, tj. t0,09, t0,26 a t0,7. Výpočty časových 

konstant a dopravního zpoždění lze provést pomocí vztahů (33), (34) a (35), kde B je vypočítáno 

podle vztahu (36) a C podle vztahu (37). Výsledný přenos systému je (38). 

• 9% ustálené hodnoty je dáno bodem [57 s; 35,73 °C], tedy t0,09 = 57 s 

• 26% ustálené hodnoty je dáno bodem [159 s; 57,32 °C], tedy t0,26 = 159 s 

• 70% ustálené hodnoty je dáno bodem [700 s; 113,2 °C], tedy t0,7 = 700 s 

𝑇1 =
𝐵 + √𝐵2 − 4𝐶

2
=

570,2 + √570,22 − 166464

2
=

570,2 + 398,3

2
= 484 𝑠 (33)  

𝑇2 =
𝐵 − √𝐵2 − 4𝐶

2
=

570,2 − √570,22 − 166464

2
=

570,2 − 398,3

2
= 86 𝑠 (34)  

𝑇𝐷 = 2𝑡0,09 − 𝑡0,26 = 2 ∗ 57 − 159 = −45𝑠 => 𝑇𝐷 = 0 𝑠 → 2 𝑠 (𝑧 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑢) (35)  

𝐵 = 0,83𝑡0,7 − 0,24𝑡0,26 + 0,48𝑡0,09 − 𝑇𝐷 = 581 − 38,16 + 27,36 = 570,2 𝑠 (36)  

𝐶 = 4(𝑡0,26 − 𝑡0,09)2 = 4 ∗ (102)2 = 41616 𝑠 (37)  

𝐺𝑡3(𝑠) =
𝑘

(𝑇1𝑠 + 1)(𝑇2𝑠 + 1)
𝑒−𝑇𝐷𝑠 =

127

(484𝑠 + 1)(86𝑠 + 1)
𝑒−2𝑠 (38)  

Na základě tohoto srovnání vidíme, že součet časových konstant v obou případech je rozdílný 

pouze o 25 s. Z toho plyne, že ve výpočtu velká chyba není. Poměr časových konstant je však 

větší, protože u Strejcovy metody není pro náš případ definován poměrový graf. Pro přenos 

ventilátoru lze použít stejné metody, avšak vystačíme si pouze se základním přenosem prvního 

řádu, protože jak vidíme na obrázku 77, doba průtahu je velmi krátká. 

 

Obrázek 77 Přechodová charakteristika ventilátoru s tečnou inflexního bodu 
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Opět odečteme průsečíky tečny inflexního bodu. Jsou dány bodem Pv1 = [5 s; 151,3 °C] 

a bodem Pv2 = [158 s; 24,3 °C]. Stejně jako v předchozím případě je počátek souřadného 

systému pro osu t = 0 s. Dobu průtahu můžeme určit jako Tu = 5 s – 0 s = 5 s a dobu náběhu 

Tn = 158 s – 5 s = 153 s. Aproximace 1. řádem je tedy dána přenosem systému (39). Jeho 

zesílení má stejnou velikost jako pro topení, je však záporné. 

𝐺𝑣1(𝑠) =
𝑘

𝑇𝑛𝑠 + 1
𝑒−𝑇𝑝𝑠 =

−127

153𝑠 + 1
𝑒−5𝑠 (39)  

Pro ověření výsledků můžeme s použitím Matlabu namodelovat přechodové charakteristiky 

takových systémů. Z obrázků 78 a 79 vidíme, že pro další výpočet nastavení parametrů 

regulátoru si vystačíme v obou případech právě s přenosem 1. řádu, popřípadě s Gt2. 

 

Obrázek 78 Graf aproximací pro topení 

 

Obrázek 79 Graf aproximace pro chlazení 
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7.3 NALEZENÍ PARAMETRŮ REGULÁTORU 

Parametry regulátoru JUMO diraTRON 108 jsou udávány v hodnotách PID. To je však pouze 

převzato z manuálu a nevíme, jak jsou doopravdy zadané parametry zpracovávány. Proto 

spočítáme zesílení, integrační a derivační časovou konstantu jak pro PID, tak pro PSD regulátor. 

Na základě naměřeného průběhu budeme moci zhodnotit, jestli je mezi nimi rozdíl a popřípadě 

potvrdit nebo vyvrátit tvrzení v manuálu. To je z hlediska teorie řízení zavádějící, protože 

regulátor je uváděn jako PID, přestože je realizován pomocí mikroprocesoru a jedná se tudíž 

o PSD regulátor. PID parametry však mohou být zadávány správně. Mikroprocesor si může 

následně parametry zpracovat a převést na řízení PSD regulátorem. Regulace je založena na 

principu popsaném v kapitole 2.5. Je tudíž možné hledat nastavení regulátorů odděleně. 

7.3.1 HLEDÁNÍ PARAMETRŮ POMOCÍ PŘECHODOVÉ CHARAKTERISTIKY 

Tato metoda je vzhledem k již zpracované identifikaci soustavy velmi jednoduchá. Pro obě 

soustavy máme určenou přechodovou charakteristiku (obrázek 76 a 77) a zjištěné zesílení, dobu 

průtahu a dobu náběhu. Tyto hodnoty dosadíme do vztahů, které byly probrány v teoretické 

části a jsou k dispozici na obrázku 18. 

• Doba průtahu topení – Tu = 11 s. 

• Doba náběhu topení – Tn = 508 s. 

• Zesílení topných rezistorů – k = 127 °C. 

• Vzorkovací frekvence – T = 0,15 s. 

Pro PSD regulátor topení: 

𝑟0 =
1

𝑘
[

1,2𝑇𝑛

𝑇𝑢 + 𝑇
−

0,35𝑇𝑛𝑇

(𝑇𝑢 + 0,5𝑇)2
] =

1

127
[

1,2 ∗ 508

11 + 0,25
−

0,35 ∗ 508 ∗ 0,25

(11 + 0,5 ∗ 0,25)2
]

= 0,4288 °𝐶 

(40)  

𝑟0

𝑇

𝑇𝑖
=

1

𝑘

0,6𝑇𝑛𝑇

(𝑇𝑢 + 0,5𝑇)2
=

1

127

0,6 ∗ 508 ∗ 0,15

(11 + 0,5 ∗ 0,15)2
= 0,0029 →  𝑇𝑖 = 21,9135 𝑠 (41)  

𝑟0

𝑇𝑑

𝑇
=

1

𝑘

0,5𝑇𝑛

𝑇
=

1

127

0,5 ∗ 508

0,15
= 13,3333 →   𝑇𝑑 = 4,6644 𝑠 (42)  

Pro PID regulátor topení (vztahy jsou upravené podle tabulky dostupné v [1]): 

𝑟0 = 1,2
1

𝑘

𝑇𝑛

𝑇𝑢
= 1,2

1

127

508

11
= 0,4364 °𝐶 (43)  

 𝑇𝑖 = 2 ∗ 𝑇𝑢 = 2 ∗ 11 = 22 𝑠 (44)  

𝑇𝑑 = 0,5 ∗ 𝑇𝑢 = 0,5 ∗ 11 = 5,5 𝑠 (45)  

Z výsledků vidíme, že se moc neliší. Zesílení je však oproti výsledkům samooptimalizace velmi 

malé, což později může zapříčinit větší překmit. Analogicky provedeme pro systém chlazení. 

• Doba průtahu topení – Tu = 5 s. 

• Doba náběhu topení – Tn = 153 s. 

• Zesílení ventilátoru – k = 127 °C (nastavením hodnoty Y2 není potřeba dávat mínus). 

• Vzorkovací frekvence – T = 0,15 s. 
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Pro PSD regulátor ventilátoru: 

𝑟0 =
1

𝑘
[

1,2𝑇𝑛

𝑇𝑢 + 𝑇
−

0,35𝑇𝑛𝑇

(𝑇𝑢 + 0,5𝑇)2
] =

1

127
[
1,2 ∗ 153

5 + 0,15
−

0,35 ∗ 153 ∗ 0,15

(5 + 0,5 ∗ 0,15)2
]

= 0,2783 °𝐶 

(46)  

𝑟0

𝑇

𝑇𝑖
=

1

𝑘

0,6𝑇𝑛𝑇

(𝑇𝑢 + 0,5𝑇)2
=

1

127

0,6 ∗ 153 ∗ 0,15

(5 + 0,5 ∗ 0,15)2
= 0,00421 →  𝑇𝑖 = 9,9147 𝑠 (47)  

𝑟0

𝑇𝑑

𝑇
=

1

𝑘

0,5𝑇𝑛

𝑇
=

1

127

0,5 ∗ 153

0,15
= 4,01575 →   𝑇𝑑 = 2,1648 𝑠 (48)  

Pro PID regulátor ventilátoru: 

𝑟0 = 1,2
1

𝑘

𝑇𝑛

𝑇𝑢
= 1,2

1

127

153

5
= 0,2891 °𝐶 (49)  

 𝑇𝑖 = 2 ∗ 𝑇𝑢 = 2 ∗ 5 = 10 𝑠 (50)  

𝑇𝑑 = 0,5 ∗ 𝑇𝑢 = 0,5 ∗ 5 = 2,5 𝑠 (51)  

7.3.2 HLEDÁNÍ PARAMETRŮ POMOCÍ METODY POŽADOVANÉHO MODULU 

Další možností je metoda požadovaného modulu. Na základě obrázku 20 spočítáme optimální 

parametry regulátoru. Jejich výpočet je podmíněn stanoveným překmitem regulace, což 

odečteme také z tabulky na obrázku 20. Dosazením do vztahů lze jednoduše určit jak parametry 

spojitého regulátoru, tak parametry číslicového regulátoru. Nejprve vyšetříme soustavy Gt1 

a Gv (52), což jsou soustavy prvního řádu a lze pro ně touto metodou nalézt parametry PI 

regulátoru. To je třeba při následném nastavení regulátoru zohlednit a tuto strukturu v záložce 

Parameter blocks nastavit. Následně vyšetříme soustavu Gt2 (61), což je soustava druhého řádu. 

Pro tento případ již existuje celá PID a PSD struktura. 

𝐺𝑡1(𝑠) =
127

508𝑠 + 1
𝑒−11𝑠                𝐺𝑣1(𝑠) =

127

153𝑠 + 1
𝑒−5𝑠 (52)  

Pro číslicový regulátor: 

𝑇𝑖𝑡1
∗ = 𝑇1 −

𝑇

2
= 508 −

0,15

2
= 507,925 𝑠 (53)  

𝑇𝑖𝑣1
∗ = 𝑇1 −

𝑇

2
= 153 −

0,15

2
= 152,925 𝑠 (54)  

𝑟0𝑡1
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑡1
∗

𝑘
=

1

1,282 ∗ 0,15 + 2,718 ∗ 11

507,925

127
= 0,1329 °𝐶 (55)  

𝑟0𝑣1
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑣1
∗

𝑘
=

1

1,282 ∗ 0,15 + 2,718 ∗ 5

152,925

127
= 0,0874 °𝐶 (56)  

Pro spojitý regulátor: 

𝑇𝑖𝑡1
∗ = 𝑇1 − 0 = 508 𝑠 (57)  
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𝑇𝑖𝑣1
∗ = 𝑇1 − 0 = 153 𝑠 (58)  

𝑟0𝑡1
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑡1
∗

𝑘
=

1

2,718 ∗ 11

508

127
= 0,1338 °𝐶 (59)  

𝑟0𝑣1
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑣1
∗

𝑘
=

1

2,718 ∗ 5

153

127
= 0,0886 °𝐶 (60)  

Z výsledků vidíme, že oproti dosavadním parametrům, jsou tyto velice odlišné. Je zde obrovská 

integrační konstanta a malé zesílení. Zbývá spočítat parametry regulátoru pro přenos druhého 

řádu (61). Ten se oproti těmto výpočtům bude lišit a bude zde navíc derivační časová konstanta. 

Opět nejprve spočítáme parametry číslicového regulátoru: 

𝐺𝑡2(𝑠) =
127

(589𝑠 + 1)(6𝑠 + 1)
𝑒−2𝑠 (61)  

𝑇𝑑𝑡2
∗ =

𝑇1𝑇2

𝑇1 + 𝑇2
−

𝑇

4
=

3534

595
−

0,15

4
= 5,9020 𝑠 (62)  

𝑇𝑖𝑡2
∗ = 𝑇1 + 𝑇2 − 𝑇 = 589 + 6 − 0,15 = 594,85 𝑠 (63)  

𝑟0𝑡2
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑡2
∗

𝑘
=

1

1,282 ∗ 0,15 + 2,718 ∗ 2

594,85

127
= 0,8324 °𝐶 (64)  

Pro parametry spojitého regulátoru nakonec platí: 

𝑇𝑑𝑡2
∗ =

𝑇1𝑇2

𝑇1 + 𝑇2
=

3534

595
= 5,9395 𝑠 (65)  

𝑇𝑖𝑡2
∗ = 𝑇1 + 𝑇2 = 589 + 6 = 595 𝑠 (66)  

𝑟0𝑡2
∗ = 𝑎

𝑇𝑖𝑡2
∗

𝑘
=

1

2,718 ∗ 2

595

127
= 0,8619 °𝐶 (67)  

Všechny parametry si přehledně sepíšeme do tabulky 10 a následně otestujeme některé 

z parametrů na sestaveném regulačním obvodu. Je však možné, že bude potřeba ručně upravit 

hodnoty zesílení. Ve většině případů jsou velmi malé, proto je při testování zkusíme zvětšit. 

Param Gt1 Přechod Gv Přechod Gt1 Optimum Gv Optimum Gt2 Optimum Reg 

r0 [°C] 0,4288 0,2783 0,1329 0,0874 0,8324 P 

Ti [s] 21,9135 9,9147 507,925 152,925 594,85 S 

Td [s] 4,6644 2,1648 - - 5,9020 D 

r0 [°C] 0,4364 0,2891 0,1338 0,0886 0,8519 P 

Ti [s] 22 10 508 153 595 I 

Td [s] 5,5 2,5 - - 5,9395 D 

Tabulka 10 Seznam vypočítaných hodnot parametrů 
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7.4 PRŮBĚH REGULACE S VLASTNÍM NASTAVENÍM REGULÁTORU 

 

Obrázek 80 Průběh regulace s parametry nalezenými z přechodové charakteristiky 

 

Obrázek 81 Průběh regulace metodou požadovaného modulu z přenosu 1. řádu 

 

Obrázek 82 Průběh regulace MPM z 1. řádu s upraveným zesílením 2,35 °C a 1,75 °C 
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Obrázek 83 Průběh regulace MOM z 2. řádu topení a 1. chlazení s upraveným Xp2 = 1,75 °C 

 

Obrázek 84 Průběh regulace s viditelnou trvalou regulační odchylkou 

 

Obrázek 85 Průběh regulace se zvýšeným zesílením – odstranění odchylky 
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Obrázek 86 Průběh regulace s dobrým průběhem ustálené hodnoty 

7.5 VYHODNOCENÍ 

Z naměřených průběhů regulací vidíme, že vypočítaná zesílení regulátorů jsou opravdu velmi 

malá. To vedlo v případě, kdy byl regulátor nastaven metodou požadovaného modulu, k velmi 

špatné činnosti regulátoru, který se tak stal třípolohovým regulátorem. Došlo k tomu, že 

regulátor prováděl řízení 100 % akčním zásahem až do velmi blízké hodnoty té žádané, přičemž 

setrvačností soustavy došlo ke stejnému překmitu jako v případě testu 5.3.1.  

Ve většině testovacích průběhů bylo ukázáno, že došlo k nepřesnostem řízení. Na dvou 

obrázcích, 82 a 84, je vidět trvalá regulační odchylka. To je opět způsobeno malým zesílením 

regulátoru. Ten se snaží zvyšovat teplotu, avšak nastaví příliš nízký akční zásah, který je 

pomocí PWM převeden na krátký impuls, kdy je topení zapnuté. 

Použitelnou metodou na tuto regulovanou soustavu je tedy ta, jež využívá přechodovou 

charakteristiku. Jak bylo vidět i v průběhu identifikace, přenos soustavy lze popsat pomocí 

přenosu 1. řádu, ke kterému se taktéž využívá přechodová charakteristika, respektive 

charakteristické parametry doby průtahu, doby náběhu a zesílení soustavy. Tzv. inženýrskou 

metodou lze následně nalézt optimálnější nastavení, které odpovídá potřebnému průběhu 

regulace. To znamená, že pokud je to možné, ručně změníme parametry a otestujeme je na 

regulované soustavě. Pokud je průběh dostačující, lze parametry prohlásit za optimální. 

V tabulce 10 si můžeme všimnout, že parametry regulátorů pro PSD a pro PID jsou velmi 

blízké. Liší se pouze v závislosti na vzorkovací periodě. Jelikož diraTRON 108 má vzorkovací 

periodu 150 ms, jsou parametry ovlivněné jenom v malé míře. Přestože nelze říct, jestli 

regulátor zpracovává parametry regulátoru dosazením do PSD přenosu nebo je sám převádí 

z PID přenosu, tak to výslednou regulaci neovlivňuje. Takto malé odchylky jsou zanedbatelné 

vůči dalším poruchovým veličinám. Pomocí testů byly odhadem nalezeny přibližně optimální 

parametry regulátoru. Vychází se z úprav spočítaných a naměřených parametrů a výsledkem 

jsou: 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp1 = 1,25 °C 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp2 = 3,0 °C 

• Hodnota derivační časové konstanty Tv1,2 = 5 s 

• Hodnota integrační časové konstanty Tn1 = 20 s a Tn2 = 25 s 

• Hodnota periody pro impulzní zásah Cy1,2 = 4 s 
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Obrázek 87 Průběh regulace s nalezenými parametry (graf 79 °C – 86 °C) 

Z obrázku 87 vidíme uspokojivý průběh regulace. Překmit nepřesahuje 0,1 °C a podkmit činí 

maximálně 0,65 °C. To je způsobeno poruchovou veličinou, která působí ve stejném směru 

jako chlazení. Takto nastavený regulátor dokáže velmi dobře regulovat tuto soustavu a lze tudíž 

nazvat jako optimální. 

Nakonec bylo provedeno poslední testovací měření na obrázku 88. Zde byly zahrnuty i další 

poruchové veličiny. Počátek průběhu je náběh na žádanou hodnotu z počáteční velmi nízké 

teploty. Zde dojde k překmitu 0,2 °C. Po ustálení je vypínačem zapnuté přídavné topení (bod 

1), které začne zvedat teplotu soustavy. Na to regulátor musí reagovat aktivací ventilátoru a 

opět teplotu ustálí na žádané hodnotě. K vypnutí topení dojde v bodě 2. To způsobí podkmit, 

protože regulátor ochlazoval soustavu a zároveň topné rezistory přestaly dodávat teplo. 

Regulátor teplotu ustálí, nyní již jen s minimálním překmitem, který není ani z přiblíženého 

grafu viditelný. Nakonec je v bodě 3 trvale aktivován ventilátor. Ke dvěma hlavním topným 

rezistorům jsou připojeny další dva, čímž umožníme soustavě, aby výkon topení byl stále větší 

než výkon ochlazování (testem bylo zjištěno, že při zapnutém ventilátoru se teplota pro dva 

zapnuté topné rezistory ustálí na 60 °C a se zapnutými všemi čtyřmi je to 96 °C). 

 

Obrázek 88 Průběh závěrečné regulace, vlivy poruchy (graf 71 °C – 77 °C) 
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 8 LABORATORNÍ ÚLOHA PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 
Tato úloha slouží jako rozšíření laboratorní úlohy, která byla popsána v kapitole 6. Je zaměřená 

na provedení identifikace soustavy a předpokládá znalost regulačního obvodu, se kterým se již 

studenti seznámili. Identifikace systému se provádí za účelem poznání jejích charakteristik. 

Získáním přenosu systému je možné vyšetřit veškeré jeho chování a nastavit správný regulátor, 

který může tuto soustavu regulovat. 

Obecné chování systému bylo pozorováno v předchozí laboratorní práci. To umožňuje další 

práci s touto soustavou. Provedení identifikace systému se provádí nejjednodušeji pomocí 

naměření přechodových charakteristik a následným zpracováním naměřených dat. Přechodová 

charakteristika je odezva výstupu na jednotkový skok na vstupu. Měření přechodové 

charakteristiky tohoto systému je zdlouhavé a dosahuje vysokých teplot, které jsou mimo 

doporučený rozsah pracovní teploty. Proto vlastní měření lze provést pouze pod dohledem 

učitele nebo jiné obeznámené osoby. Na obrázku 89 nalezneme již změřenou přechodovou 

charakteristiku jak pro systém topení (modrá), tak pro systém chlazení (červená). Data jsou také 

dostupná v příloze Data.xlsx a soustavu tak lze identifikovat přesněji s využitím celých čísel. 

 

Obrázek 89 Naměřené přechodové charakteristiky topení a chlazení 

Identifikace z přechodové charakteristiky se provádí nalezením inflexního bodu. Tímto bodem 

se proloží tečna. Ta vytne průsečíky s ustálenými hodnotami systému, které udávají dobu 

průtahu Tu a dobu náběhu Tn. Dalším krokem je odečtení zesílení systému, které je dáno 

velikostí změny výstupní veličiny, pokud byl na vstupu přiveden jednotkový skok. Nakonec 

stačí tyto hodnoty dosadit do rovnice (68). 

𝐺(𝑠) =
𝑘

𝑇𝑛𝑠 + 1
𝑒−𝑇𝑢𝑠 (68)  
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Další možností je využití Strejcovy metody nebo tříbodové aproximace, čímž jsme schopni 

aproximovat soustavu přenosem druhého řádu.  

S nalezeným přenosem systému je možné nalézt správné nastavení regulátoru. To se provádí 

opět vícero způsoby. Nejpřesnějším způsobem se ukázala stejná metoda jako pro hledání 

systému a využijeme získané hodnoty. Provádí se podle obrázku 90. Vzorkovací perioda 

regulátoru JUMO diraTRON 108 je pevně daná hodnota, T = 150 ms. 

 

Obrázek 90 Vztahy pro využití P.CH. pro nalezení parametrů PSD regulátoru 

Lze také využít dalších metod, jako je například Ziegler-Nicholsova metoda nebo metoda 

optimálního modulu, kde již musíme využít získaný přenos systému. 

8.1 POKYNY K VYPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ PRÁCE 

1) Připomeňte si vlastnosti laboratorního přípravku. Proveďte samooptimalizaci stiskem 

tlačítek ▲ ▼, dokud se na displeji neobjeví hláška Autotuning. 

2) Připojte regulátor pomocí USB kabelu k počítači, proveďte navázání komunikace 

a importujte data z regulátoru do počítače. Zaznamenejte si parametry regulátoru 

nastavených samooptimalizací a proveďte kontrolní měření průběhu na žádanou 

hodnotu 80°C. 

3) Proveďte identifikaci systému pomocí přechodové charakteristiky nebo jinou známou 

metodou. Aproximujte přenosem 1. nebo 2. řádu. 

4) Nalezněte optimální nastavení regulátoru pomocí přechodové charakteristiky nebo 

jinou známou metodou. Porovnejte s výsledky samooptimalizace. 

5) Nastavte regulátor pomocí nalezených parametrů a porovnejte s kontrolním měřením. 

6) Pokuste se upravit nastavení regulátoru k dosažení lepších výsledků. 

7) Proveďte regulaci na žádanou hodnotu a simulujte poruchové veličiny, což se provede 

ručním zapnutím topného rezistoru nebo ventilátoru (při ventilátoru nutné zvětšit výkon 

topení). 

8) Diskutujte o dosažených výsledcích. 

Pokud se nepodaří nalézt dobré výsledky, použijte následující parametry: 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp1 = 1,25 °C 

• Hodnota proporcionálního pásma Xp2 = 3,0 °C 

• Hodnota derivační časové konstanty Tv1,2 = 5 s 

• Hodnota integrační časové konstanty Tn1 = 20 s a Tn2 = 25 s 

• Hodnota periody pro impulzní zásah Cy1,2 = 4 s 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce je inovovat výuku. K tomu je potřeba vytvořit nový regulační 

obvod spolu s regulovanou soustavou. Byla proto vytvořena vlastní soustava s kompaktním 

regulátorem JUMO diraTRON 108. 

K popsání obecných vlastností regulace a regulátorů byla vypracována teoretická část, 

pojednávající o základních poznatcích z oblasti automatizace. Součástí je kapitola 2.5, která 

popisuje chování regulátoru JUMO diraTRON 108. Na jejím základě je vypracovaná praktická 

část a díky těmto vlastnostem je možné kvalitně řídit i takto nesymetrické a nelineární procesy, 

jako je topení a chlazení systému. Je to jedna z možností, jak k regulaci takového systému 

přistupovat a je využita na základě dispozic regulátoru. 

Vytvořená regulovaná soustava byla sestavena ze série topných rezistorů a ventilátoru. Jsou 

řízeny pomocí spínacích relé regulátoru. Akční zásah je modulován pomocí PWM, čímž je 

dosaženo kvazispojité regulace. Pomocí eliminace proporcionálního pásma regulátoru je 

dosaženo třístavové regulace, díky čemuž lze srovnat různé druhy regulací. 

Dalším cílem je vytvoření laboratorní práce. Byly vytvořeny dvě rozdílné verze s různou 

obtížností. Na základě 5. kapitoly je vytvořena laboratorní práce pro bakalářské studium. Tato 

část je zaměřena na obecné seznámení se s regulátorem a regulovanou soustavou. Ke 

správnému chodu regulátoru je nutné, aby byl správně nastaven. Na základě 4. kapitoly je 

vytvořen Setup_nastavení.383, který umožňuje využívat regulátor pro obecnou třístavovou 

regulaci a pro třístavovou impulsní regulaci popsanou v kapitole 2.5. Pomocí série testů 

samooptimalizace regulátoru byla pozorována spolehlivost hledání parametrů regulačních 

struktur a na jejich základě bylo odvozeno přibližně optimální nastavení. S využitím těchto 

parametrů bylo možné provést testovací měření. Z těchto průběhů je vidět, že pomocí správně 

zvolené samooptimalizace lze regulátor velmi dobře nastavit. 

Druhá obtížnější verze, laboratorní práce pro magisterské studium, je zaměřena na ruční 

nastavení regulátoru. Pomocí identifikace systému je nutné nalézt optimální nastavení 

regulačních struktur. Pro identifikaci přenosu systému byla využita metoda z přechodové 

charakteristiky. Pomocí známých postupů je odvozen přenos systému topení a přenos systému 

chlazení. S využitím metod nastavení parametrů regulátoru jsou vypočítány optimální 

parametry. Ukázalo se však, že pro všechny výpočetní metody bylo určeno velmi malé zesílení 

regulátoru. Naměřením průběhů regulací bylo ukázáno, že malé zesílení systému přineslo velké 

nepřesnosti regulace. Hodnoty zesílení byly proto ručně zvětšeny a byly naměřeny nové 

průběhy regulací, které již vykazují lepší vlastnosti. Ze získaných zkušeností a úprav 

regulačních struktur byly nalezeny optimální parametry. S jejich využitím byly naměřeny 

výsledné průběhy z obrázků 87 a 88. Na obrázku 87 je možno vidět dobré ustálení systému 

s velmi dobrým překmitem a přijatelným podkmitem. Poslední měření na obrázku 88 bylo 

zatíženo poruchovými veličinami. Regulátor dokázal tuto soustavu rychle ustálit a udržovat 

žádanou hodnotu. 

Výsledkem je použitelná laboratorní pomůcka s pokyny k vypracování laboratorní práce.  
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Cy1 [s] Doba spínací periody regulátoru 1 

Cy2 [s] Doba spínací periody regulátoru 2 

e [°C] Regulační odchylka 

k [°C] Zesílení systému 

r0  [°C] Zesílení regulátoru 

T [s] Vzorkovací perioda 

Td  [s] Časová derivační konstanta 

TD [s] Dopravní zpoždění 

Ti  [s] Časová integrační konstanta 

Tk1 [s] Minimální spínací perioda regulátoru 1 

Tk2 [s] Minimální spínací perioda regulátoru 2 

Tn [s] Doba náběhu 

Tn1 [s] Integrační časová konstanta regulátoru 1 

Tn2 [s] Integrační časová konstanta regulátoru 2 

Tu [s] Doba průtahu 

Tv1 [s] Derivační časová konstanta regulátoru 1 

Tv2 [s] Derivační časová konstanta regulátoru 2 

u [-] Akční veličina 

v [°C] Poruchová veličina 

w [°C] Žádaná hodnota 

Xd1 [°C] Hystereze regulátoru 1 

Xd2 [°C] Hystereze regulátoru 2 

Xp1 [°C] Proporcionální hodnota regulátoru 1 

Xp2 [°C] Proporcionální hodnota regulátoru 2 

Xsh [°C] Odstup mezi regulačními kontakty 

y [°C] Regulovaná veličina 

Y0 [%] Korekce pracovního bodu 

Y1 [%] Maximální přípustná hodnota akčního zásahu regulátoru 

Y2 [%] Minimální přípustná hodnota akčního zásahu regulátoru 
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