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Abstrakt 

Práce se zabývá modelováním komory, která slouží k pěstování rostlin za definovaných 

podmínek. První část je věnována rešerši o termodynamice a problematice vlhkého vzduchu. 

V další části byl navržen model popisující komoru. Při následné identifikaci byla ověřena 

funkčnost modelu a byly určeny jeho parametry. Na základě znalosti modelu byl navržen 

regulační algoritmus, který byl implementován do řídicí jednotky a prakticky vyzkoušen.  

 

Klí čová slova 

Modelování termodynamické soustavy, fytotron, FytoScope, růstová komora 

 
 
 
 
 

Abstract 

The aim of this thesis is modelling of chamber for plant cultivation under defined conditions. First 

part of the thesis contains theoretical introduction to thermodynamics and humid air problematics. 

In the next part of thesis, the growth chamber model was designed. Model parameters were 

obtained during fytotron identification. Chamber control algorithm was designed using the model. 

The control algorithm was programmed into chamber control unit and its functionality was 

practically tested.  

 

Keywords 

Thermodynamic system modelling, fytotron, FytoScope, growth chamber 
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1 ÚVOD 

FytoScope je určen pro pěstování rostlin pro výzkumné účely. Je proto důležité, aby 
růst rostliny nebyl ovlivněn okolními podmínkami a rostlina byla vystavena definovaným 
podmínkám, které zvolí uživatel. Pro správnou funkci je tedy důležité co nejpřesnější 
udržování růstových podmínek.  

V současné době je zařízení řízeno intuitivně nastavenými regulátory. Cílem této 
práce je zpracování jeho fyzikálního modelu a navržení vhodného regulačního algoritmu, 
který bude vhodně reagovat na poruchy vstupující do soustavy. Regulační algoritmus 
musí dále splňovat požadavky pro regulaci komory pro kultivaci rostlin – přesné 
udržování nastavených podmínek, regulaci s minimálním překmitem. Při používání 
růstových komor se počítá s dlouhodobým provozem. Dalším kritériem pro návrh je tedy 
nízká energetická náročnost zařízení.  

Zadavatel této práce, společnost Photon Systems Instruments, spol. s. r. o. (PSI) 
vyrábí řadu růstových komor různých velikostí. Dodává však také komory vyrobené na 
míru pro potřeby zákazníka. Vytvořený model má tedy sloužit nejen pro návrh regulace 
na konkrétní komoru (simulace modelu trvá mnohonásobně kratší dobu, než experiment 
prováděný v komoře), ale i pro budoucí návrh růstových komor a dimenzování jejich 
akčních členů.  

Komora je dobře izolovaná od okolí, ale vnitřní podmínky v komoře jsou ovlivňovány 
zařízeními uvnitř komory. Jedním ze sledovaných parametrů je teplota uvnitř komory, 
která je ovlivňována ztrátovým výkonem těchto zařízení.  

Pro regulaci teploty slouží tepelný výměník umístěný ve stěně komory. Vlhkost je 
řízena pomocí zvlhčovače a odvlhčovače. Akční členy regulace vlhkosti však svým 
provozem ovlivňují teplotu v komoře. Vliv na teplotu v komoře má také panel LED 
osvětlení, které je umístěno ve stropě komory.  

Na začátku práce bylo nutné nastudovat problematiku modelování termodynamických 
systémů a vlhkého vzduchu. Na základě fyzikálních závislostí pak byl navržen 
univerzální fyzikální model FytoScope. Pro identifikaci a následný návrh regulace byl 
zvolen typ Step-In FytoScope. Během identifikace byly určeny parametry navrženého 
modelu a v případě potřeby byl model upraven tak, aby co nejvěrněji popisoval vybrané 
zařízení. Pro modelování systému bylo použito prostředí MATLAB – Simulink.  

Na základě znalosti modelu soustavy a požadavků na regulaci byl navržen regulační 
algoritmus růstových podmínek vycházející z fyzikálního popisu systému. Následně byl 
implementován do řídicího PLC a vyzkoušen v praxi.  

FytoScope je zařízení vyvinuté společností PSI. Tato společnost se dlouhodobě 
zabývá vývojem a výrobou měřicích přístrojů a jiných zařízení používaných v oblasti 
mikrobiologie a pěstování rostlin. Součástí společnosti je také laboratoř, která slouží 
nejen k testování výrobků, ale zabývá se také výzkumem metod pro pěstování a testování 
biologických vzorků. Většina výrobků je dodávána do zahraničí.  
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2 FYTOSCOPE 

FytoScope je zařízení sloužící k pěstování rostlin za zadaných podmínek. Toto 
zařízení bylo vyvinuto společností PSI s. r. o. Je to izolovaná komora, ve které jsou řízeny 
různé veličiny ovlivňující růst rostlin. Obecně lze tento typ zařízení označit jako fytotron.  

Vzhledem k náročným podmínkám uvnitř komory se interiér skládá z materiálů 
odolných korozi. Komora je vybavena policemi, které slouží k uložení zkoumaných 
vzorků rostlin.  

Fytotron je sestaven z jednotlivých panelů, které jsou k sobě připevněny pomocí 
mechanických zámků. Konstrukci je proto možné nejen snadno smontovat, ale případně 
i demontovat. Panely mají tloušťku 80 mm. Vnitřní strana panelu je z pozinkovaného 
ocelového plechu. Vnitřní izolační vrstva je tvořená polyuretanovou pěnou.  

 

 
Obrázek 1 – Step-In FytoScope – Pohled zvenku 

Zařízení je koncipováno jako nízkoenergetické, aby bylo dosaženo úspory financí a 
energie během jeho provozu. Teplota v komoře je regulována pomocí velkoplošných 
tepelných výměníků, které slouží jak pro ohřev cirkulujícího vzduchu, tak pro jeho 
chlazení. Vzduch ve výměníku je ohříván elektricky. Pro chlazení je do tepelného 
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výměníku přivedena chladicí kapalina (voda s 35 % obsahem etylenglykolu), jejíž teplota 
je regulována zdrojem chladu.  

Pro biochemické děje v rostlinách pěstovaných ve FytoScope je nutný přísun 
čerstvého vzduchu. Dle typu komory se liší zpracování nasávaného vzduchu. U velkých 
komor je vzduch nasáván zvenku budovy a je jej tedy nutné před vpuštěním do komory 
upravit. Nejdříve je filtrován HEPA filtrem, poté je ohřátý, popř. ochlazený na 
požadovanou teplotu a před vstupem do komory je opět filtrován. Přebytečný vzduch je 
z komory odváděn potrubím pomocí ventilátoru a je filtrován. U menších typů komor je 
vzduch nasáván z místnosti, ve které se zařízení nachází a jeho teplota není nijak 
upravována.  

Svítidla jsou umístěna ve stropě zařízení, do větších komor jsou instalována další 
světla pod police, aby bylo dosaženo maximální růstové plochy. Vzhledem 
k nízkoenergetické koncepci zařízení je vhodné teplo přivedené do systému vlivem 
osvětlení co nejvíce eliminovat. Toho je dosaženo použitím LED svítidel, která jsou 
umístěna ve zvláštní komoře, kterou proudí pomocí ventilátoru vzduch z okolí. Osvětlení 
je plynule nastavitelné od 0 do 100 % výkonu.  

 

 
Obrázek 2 – Vnitřek FytoScope 

Pro vlhčení vzduchu je v zařízení instalován ultrazvukový zvlhčovač. Výhodou tohoto 
řešení je zejména nízká energetická náročnost zvlhčování a nízká teplota vzniklé páry.  
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K odvlhčování vzduchu slouží systém adsorpčního odvlhčování. Vlhkost je 
pohlcována silikonovým gelem, který má vysokou sorpci vodních par. Po nasycení 
vodními parami je nutné materiál reaktivovat pomocí suchého vzduchu. Výhodou tohoto 
řešení je úspora energie.  

V řídicí aplikaci je možné všechny tyto parametry nastavit buď manuálně, nebo 
definovat jejich změnu v různých cyklech pomocí řídicího protokolu. [17] 
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3 TERMODYNAMIKA 

Jedním z cílů práce je vypracování modelu fytotronu. Model má sloužit nejen 
k návrhu regulace zařízení, ale předpokládá se jeho další využití při návrhu podobných 
komor. Navržený model by měl být přehledný, založený na fyzikálních dějích v komoře 
a známých parametrech komory. Jeho struktura by měla být přehledná, aby bylo možné 
ji dle potřeby snadno měnit a model byl tak aplikovatelný na různé typy komor.  

Pro správné navržení modelu byla proto zpracována rešerše týkající se fyzikálních 
zákonů popisující děje v komoře. Problematické bylo zejména modelování vzduchu, 
vzhledem k jeho stlačitelnosti a změně tlak a objemu s teplotou. Vzhledem k tomu, že 
jedním ze sledovaných parametrů je také relativní vlhkost vzduchu, bylo nutné nastudovat 
také problematiku vlhkého vzduchu a jeho fyzikální zákonitosti zapracovat do modelu.  

3.1 Suchý vzduch 

Pro vytvoření modelu fytotronu je nutné znát fyzikální vlastnosti vzduchu. Aby bylo 
možné vzduch jednoduše popsat, byla zavedena některá zjednodušení 

Vzduch je považován za ideální plyn – je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření. 
Toto zjednodušení je možné použít za předpokladu, že rozměry částic jsou zanedbatelné 
vzhledem ke vzdálenosti mezi nimi, kromě srážek na sebe molekuly plynu nijak nepůsobí 
a srážky částic jsou dokonale pružné.  

Vzduch je považován za dvouatomový plyn – vzduch tvoří z více než 99 % směs 
dusíku a kyslíku, které tvoří dvouatomové molekuly 

 
Modelování vzduchu je problematické, vzhledem k tomu že mnoho jeho fyzikálních 

vlastností je závislých na jeho tlaku a teplotě.  
Vzájemnou závislost tlaku, objemu a teploty plynu popisuje stavová rovnice ideálního 

plynu [14] 
 

 �. 	 = �. �.  = �. �.  (1) [1], [3] 
 

p – Tlak plynu [Pa] 
	 – Objem plynu [m3] 
� – Počet molekul plynu [-] 
� – Boltzmannova konstanta � = 1,381. 10��� �. ��� 
 – Teplota plynu [K] 

� – Látkové množství � = �
��

 [mol], kde �� je Avogadrova konstanta,  

�� = 6,023. 10��  !"�� 
� – Univerzální plynová konstanta � = ��. � = 8,314 �. ���.  !"�� 
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Entalpie plynu 

Entalpie ideálního dvouatomového plynu je dána vztahem 
 

 # =  7
2 �. �.  =  7

2 �. 	 
[J] (2) [3], [5] 

 

Molová hmotnost  

Molová hmotnost vzduchu vychází z molových hmotností molekul plynů, které jsou 
ve vzduchu zastoupeny. Vyjadřuje hmotnost určitého počtu částic vzduchu.  

 
()*+,-. = 28,96 �0. � !"��  
Molová hmotnost vodní páry, resp. vody je pak 
 
(1á34 = 18,02 �0. � !"��  

 
Molová hmotnost závisí na hmotnosti   a látkovém množství � dle vztahu 
 

 ( =  
�  [kg.mol-1] (3) [2] 

 

Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita suchého vzduchu za stálého objemu (;<)) a za stálého tlaku 
(;1)) se s teplotou na pracovním rozsahu teplot téměř nemění.  

Pro výpočty byla použita hodnota pro � = 10= >?; @ = 15 °B 
 
;<) = 0,718 ��. �0��. ���  
;1) = 1,005 ��. �0��. ���  

3.2 Vlhkost vzduchu 

Množství vodních par ve vzduchu popisuje hned několik fyzikálních veličin. Pro 
nastavování vlhkosti vzduchu v komoře je použita veličina relativní vlhkost vzduchu. Ta 
popisuje nasycenost vzduchu vodními parami. Její nevýhodou je však její závislost na 
teplotě. Proto se pro popis vlhkosti vzduchu používají další veličiny, které na ní nezávisí, 
jako je např. měrná vlhkost vzduchu. [14, 15] 
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Relativní vlhkost vzduchu 

Pro vyjádření množství par ve vzduchu se používá mimo jiné fyzikální veličina 
relativní vlhkost vzduchu. Tato veličina znázorňuje procentuální míru nasycenosti 
vzduchu vodními parami. [15] 

 
 C =  1

(1
=  D1

D1,,
=  �1

�1,,
 [%] (4) [4], [5] 

 
 1 – Hmotnost vodní páry, která je ve vzduchu obsažena [kg] 

(1 – Hmotnost vodní páry nasyceného vzduchu [kg] 

D1 – Hustota vodní páry [kg.m-3] 

D1,,  – Hustota nasycené vodní páry [kg.m-3] 

�1 – Parciální tlak vodní páry [Pa] 

�1,,  – Parciální tlak nasycené vodní páry [Pa] 

 
Množství sytých par ( závisí na teplotě. S teplotou se tedy mění i relativní vlhkost 

vzduchu i přesto, že množství vodních par ve vzduchu je stále stejné. Zvlhčováním a 
odvlhčováním vzduchu naopak měníme právě hmotnost vodních par ve vzduchu.  

Měrná vlhkost vzduchu 

Zatímco veličina relativní vlhkost vzduchu popisuje množství vodních par vzhledem 
k nasycenosti vzduchu, měrná vlhkost vzduchu vyjadřuje poměr hmotnosti vodních par 
vzhledem k hmotnosti suchého vzduchu, a to nezávisle na teplotě (Pokud je teplota vyšší 
než teplota rosného bodu) [15] 

 
 F =   1

 )
= 0,622. �1

� − �1
 [-] (5) [5] 

 
 1 – Hmotnost vodní páry ve vzduchu [kg] 

 ) – Hmotnost suchého vzduchu [kg] 
� – Tlak vlhkého vzduchu [Pa] 
 

Parciální tlak syté páry 

Jak již bylo řečeno, relativní vlhkost a další veličiny popisující vlhkost vzduchu závisí 
na jeho teplotě. Parciální tlak syté páry lze s chybou menší než 1 ‰ pro rozsah teplot 0 
až 80 °C určit ze vztahu (6). [15] 
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 "� �1,, = 23,58 − 4044,2
235,6 + @ 

[-] (6) [4] 
 
@ – Teplota vzduchu [°C] 
 
Úpravou vztahu získáme  
 

 �1,, = I��,=J� KLKK,�
M��N,== 

[Pa] (7)  

 
 – Teplota vzduchu [K] 
 

Entalpie vlhkého vzduchu 

Entalpie vlhkého vzduchu je dána součtem entalpií suchého vzduchu a vodní páry, 
kterou tento vzduch obsahuje. [15] 

 
 Q =  ;1). + F. R;11.  + "��S [J.kg-1]  (8) [5] 

 
Q – Entalpie vzduchu vztažená na 1 kg suchého vzduchu [J.kg-1] 
 – Teplota vzduchu [°C] 
F – Měrná vlhkost vzduchu [-] 
;11 – Měrná tepelná kapacita vodní páry za stálého tlaku ;11 = 1840 �. �0��. ��� 

"�� – Měrné výparné teplo vody "�� = 2500��. �0�� 

3.3 Vedení tepla 

Pokud má pevné těleso v různých částech různou teplotu, probíhá mezi těmito místy 
přenos tepla vedením od teplejšího místa k chladnějšímu. Pro modelování komory se 
vedení tepla uplatňuje na mnoha místech, například při prostupu tepla do okolí nebo 
modelování tepelného výměníku.  

 
 > = TU =  V. W. � − �

X =  � − �
�Y

 
[W] (9) [3] 

 

TU  – Derivace přeneseného množství tepla podle času [W] 
V – Součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 
W – Plocha, kterou teplo prochází [m2] 
� − � – Teplotní rozdíl částí tělesa, mezi kterými se teplo přenáší [K] 
X – Tloušťka vrstvy, kterou se přenáší teplo [m] 
�Y – Odpor prostupu tepla [m2.K.W-1]   
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4 FYZIKÁLNÍ MODEL FYTOTRONU 

Pro vytváření modelu bylo použito prostředí MATLAB Simulink, které umožňuje 
přehlednou práci v grafickém editoru a možnost vytváření funkčních bloků z vytvořených 
schémat.  

Všechny děje probíhající ve fytotronu se řídí zákonem zachování energie a hmoty. 
Zařízení proto bylo modelováno na základě energetických a látkových toků. Vzhledem 
k požadavku na modelování vlhkosti vzduchu jsou rozlišeny toky suchého vzduchu a 
vodních par.  

Při vytváření modelu byla snaha vytvořit model co nejjednodušeji, ale aby také 
dostatečně vystihoval modelovanou soustavu. Model byl proto upravován i během jeho 
identifikace. Pro zjednodušení modelování byl použit vztah pro stacionární vedení tepla 

 

 
Obrázek 3 - Schéma látkových a energetických toků 
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Hlavní komora si s okolím vyměňuje energii vlivem prostupu tepla stěnou komory. 
Tato energie se může přenášet oběma směry v závislosti na teplotě uvnitř komory a 
v okolí. Na stejném principu probíhá přenos tepla mezi komorou se světly a hlavní 
komorou, které jsou odděleny sklem. Energetická i látková výměna s okolím proběhne 
také při otevření dveří. Směr jednotlivých toků v tomto případě závisí na teplotách a 
tlacích uvnitř a vně komory. Otevření dveří je však z hlediska modelování jednoduše 
nedefinovatelná operace, a proto není v této práci řešena.  

Odvlhčovací jednotka nasává vzduch z komory. Část vzduchu je odvlhčena a vrácena 
zpět, zbytek je použit pro regeneraci sorpčního disku a vypuštěn do okolí. Entalpie 
komory klesá o entalpii vypuštěného vzduchu a vodních par. Zvlhčovač do hlavní komory 
dodává vodní páru o určité entalpii.  

Cirkulační okruh slouží k úpravě teploty vzduchu v komoře. Uplatňuje se zde prostup 
tepla do okolí stěnou potrubí. Vzduch v okruhu může být ohřátý topnými tělesy, 
popřípadě ochlazen tepelným výměníkem. Stejně je upravován i vzduch, který je nasáván 
z okolí. Se vzduchem, který je vypouštěn do okolí se ztrácí i jeho entalpie. Do 
vypouštěcího potrubí ústí vývod vzduchu pro regeneraci odvlhčovače.  

Komora se světly je ohřívána ztrátovým výkonem LED diod. Energie záření prochází 
sklem a ohřívá hlavní komoru. Aby se omezil vliv prostupu tepla z komory se světly do 
hlavní komory, je komora se světly chlazena vzduchem z okolí.  

Otevření dveří komory má obrovský vliv na vnitřní podmínky v komoře. Tento jev 
však není možné jednoduše kvantifikovat, a proto se práce zabývá pouze modelováním 
uzavřené komory.  

4.1 Prvky modelu 

Vzhledem k tomu, že se v modelu některá zařízení nebo fyzikální jevy vyskytují 
vícekrát, jsou modelovány jako samostatné funkční celky. Prostředí MATLAB Simulink 
lze pro tyto účely využít spojování skupin bloků do tzv. subsystémů (Subsystem).  

4.1.1 Hlavní komora 

Model hlavní komory vychází ze znalosti součtu energetických a látkových toků, 
které zrovna do komory vstupují a vystupují. Z těchto veličin (výkon, hmotnostní průtok 
suchého vzduchu a vodní páry) a z počátečních podmínek jsou určovány stavové veličiny 
komory (teplota, tlak, hmotnost suchého vzduchu a vodních par, relativní a měrná vlhkost 
vzduchu).  

Zadání počátečních podmínek se předpokládá ve formě teploty, tlaku a relativní 
vlhkosti v komoře. Pro určení počáteční hmotnosti suchého vzduchu a vodních par je 
nutné určit parciální tlaky obou látek.  
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Obrázek 4 – Subsystém Hlavní komora 

Počáteční tlak vodních par �1L určíme z počáteční teploty L a počáteční relativní 

vlhkosti CL v hlavní komoře dle vztahů 
 

 C =  1
(1

=  D1
D1,,

=  �1
�1,,

 [%] (4) [4], [5] 
 

 �1,, = I��,=J� KLKK,�
M��N,== 

[Pa] (7)  

 
 �1L = CL. �1L,, = CL. I��,=J� KLKK,�

M[��N,== 
[Pa] (10)  

 
Počáteční tlak suchého vzduchu �)L je pak rozdíl počátečního celkového tlaku 

v komoře a tlaku vodních par.  
 

 �)L = �L − �1L [Pa] (11)  

 
Počáteční hmotnost suchého vzduchu a vodních par pak vypočteme ze stavové 

rovnice ideálního plynu 
 

 �. 	 = �. �.     
     
 
 

�. 	 =  
( . �.     

     
  =  �. 	. (

�.   
[kg] (12)  
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Pro počáteční hmotnost vodních par  1L tedy bude platit 

 
  1L = �1L. 	. (1á34

�. L
 

[kg] (13)  

 
	 – Objem hlavní komory [m3] 
(1á34 – Molová hmotnost vodní páry [kg.mol-1] 

L – Počáteční teplota v komoře [K] 
 
Obdobně určíme i počáteční hmotnost suchého vzduchu.  
Hmotnost vodní páry  1 a suchého vzduchu  ) v komoře bude tedy 

 
  1 =  1L + \ T]1 X@ 

[kg] (14)  

  ) =  )L + \ T]) X@ 
[kg] (15)  

 
T]1 – Součet hmotnostních průtoku vodních par proudících do komory [kg.s-1] 

T]) – Součet hmotnostních průtoku suchého vzduchu proudících do komory [kg.s-1] 
 
Obráceným postupem se pak z aktuální teploty a hmotnosti suchého vzduchu a 

vodních par určí aktuální tlak a relativní vlhkost.  
Parciální tlak vodní páry �1 (obdobně pro tlak suchého vzduchu �)) 

 
 �1  =   1. �. 

(1á34. 	 
[Pa] (16)  

 
Tlak v komoře je dle Daltonova zákona roven součtu parciálních tlaků jednotlivých 

plynů.  
 

 � =  �) + �1 [Pa] (17)  

 
Relativní vlhkost vzduchu v komoře  
 

 C = �1
�1,,

= �1
I��,=J� KLKK,�

M��N,==
 [%] (18)  

 
Měrnou vlhkost vzduchu lze určit přímo ze vztahu  
 

 F =   1
 )

= 0,622. �1
� − �1

 [-] (19) [5] 
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Obrázek 5 – Simulační schéma komory 

Teplota vzduchu v komoře je dána součtem počáteční teploty L v komoře a přírůstku 
teploty ∆ způsobeným změnou entalpie komory.  

 
  =  L + ∆ [K] (20)  

 
Přírůstek teploty vypočteme z integrálu dodaného výkonu (entalpie za jednotku času), 

od které odečteme energii skupenské přeměny voda – pára a poté vydělíme tepelnou 
kapacitou vlhkého vzduchu. Výpočet vychází ze vztahu  

 
 Q = ;1). + FR;11.  + "��S [J.kg-1] (8) [5] 
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 ∆ =  ` > X@ − "��.  1
 ). R;1) + F. ;11S 

[K] (21)  

 
Počáteční podmínkou integrátoru je velikost energie skupenské přeměny vodní páry 

obsažené v komoře.  
 

 #L = "��.  1L [J] (22)  

 
Stejným způsobem je modelována i komora se světly.  

4.1.2 Určení okolních podmínek 

Obdobně jako v hlavní komoře je nutné ze známých či měřených veličin v okolí 
komory určit veličiny vhodné pro výpočet v modelu.  

 
Obrázek 6 – Subsystém Okolní podmínky 

Vycházíme ze znalosti teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu v okolí. Měrnou 
vlhkost vzduchu vypočítáme ze vztahu  

 
 F =  0,622. �1

� − �1
 [-] (23)  

 
Kde �1 je parciální tlak vodní páry 

 
 �1 = C. �1,, = C. I��,=J� KLKK,�

M��N,== 
[Pa] (24)  

 

4.1.3 Prostup tepla stěnou komory  

Ztráty způsobené prostupem tepla (popřípadě dodaná energie) závisí na rozdílu teplot 
na obou stranách stěny a jejích parametrech. Při modelování prostupu tepla stěnou je 
nutné ve výpočtech zahrnout také ohřev samotné stěny. Ta byla proto pomyslně rozdělena 
na dvě stejně tlusté poloviny. Teplo procházející do jejího středu ji ohřívá, popřípadě 
ochlazuje, pokud je spád teplot opačný.  
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Obrázek 7 – Subsystém Prostup tepla stěnou komory do okolí 

Výkon odebraný komoře vlivem prostupu tepla stěnou je dán rozdílem teploty stěny 
a vnitřku komory a odporem prostupu tepla stěny.  

 
 >ab]_b+ =  ab]b34 − dYěf4

�dYěf42
 

[W] (25)  

 
Odpor prostupu tepla �dYěf4 je dán rozměry stěny.  
 

 �dYěf4 =  X
W. VdYěf4

 
[m2.K.W-1] (26)  

 
X – Tloušťka stěny [m] 
W – Velikost teplosměnné plochy [m2] 
Vdagb – Součinitel tepelné vodivosti stěny [W.m-1.K-1] 
 
Stejným způsobem se vypočítá výkon prostupující mezi středem stěny a okolím.  
Teplotu stěny určíme z počátečních podmínek a přírůstku teploty vlivem dodaného 

tepla prostupem do středu stěny.  
 

 dYěf4  =  LdYěf4 + ∆dYěf4 [K] (27)  
 
Přírůstek teploty je úměrný dodanému teplu – integrálu rozdílu výkonu odebraného 

komoře >ab]_b+ a výkonu předanému okolí >+b babgí. BdYěf4 je tepelná kapacita stěny 
daná jejími rozměry a měrnou tepelnou kapacitou.  

 
 ∆dYěf4 =  `R>ab]_b+ + >+b babgíS X@

BdYěf4
 

 

   
  [K] (28)  

 
Prostupy tepla z komory se světly a prostup tepla stěnou potrubí jsou řešeny stejným 

způsobem.  
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4.1.4 Určení průtoku 

Při modelování proudícího vzduchu v potrubí je vhodné pro jeho popis použít 
veličiny, které budou po celé délce potrubí konstantní. Proud vzduchu byl proto vyjádřen 
jako hmotnostní průtok suchého vzduchu T]_)*+,-. a vodní páry T]_)b+4. Tok energie 
byl vyjádřen jako derivace entalpie proudícího vzduchu v potrubí podle času, což 
rozměrově odpovídá výkonu >. 

 
 > = Q. T]ijklmn    

     
 > = o;1).  + F. R;11.  + "��Sp . T]_)*+,-.  

   
  [W] (29)  

 

 
Obrázek 8 – Subsystém Určení průtoků  

Hmotnostní průtok se však mění s teplotou a tlakem v komoře. Proto je nutné vyjádřit 
jeho závislost na objemovém průtoku, který je dán vlastnostmi ventilátoru. Tuto závislost 
odvodíme ze zákona zachování energie, resp. ze vztahu pro výpočet entalpie ideálního 
plynu  

 
 7

2 �. �.  =  7
2 �. 	 

   

     
  . ��

( . �.  =  �. 	 
   

     
  =  �. 	. (

��. �.  =  �. 	. (
�.   

   

     
 T]_)*+,-. = �. (

�.  . X	
X@  

[kg.s-1] (30)  
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Z měrné vlhkosti vzduchu pak snadno určíme i hmotnostní průtok vodní páry 
 

 T]_)b+4 = F. T]_)*+,-. [kg.s-1]  (31)  

 
Při sání vzduchu z okolí je nutné určit měrnou vlhkost vzduchu z okolních podmínek. 
Při průchodu potrubím dochází k dopravnímu zpoždění, které závisí na rychlosti 

proudění vzduchu potrubím a jeho délce. Protože potrubí obsahuje vzduch už před 
spuštěním modelu, je nutné dopočítat bloku dopravního zpoždění příslušné počáteční 
podmínky. Výpočet probíhá obdobně, jak bylo popsáno v této kapitole.  

4.1.5 Tepelný výměník 

Tepelný výměník je umístěn jak v cirkulačních okruzích, tak v přívodu čerstvého 
vzduchu a slouží jak pro ohřev, tak pro chlazení čerstvého vzduchu. Jedná se o 
velkoplošný výměník s příčným proudem (chladicí médium proudí kolmo na směr 
proudění vzduchu). Pro ohřev vzduchu jsou součástí výměníku topná tělesa. Výměník je 
ochlazován 35 % roztokem etylenglykolu ve vodě.  

 

 
Obrázek 9 – Schéma tepelného výměníku 

Modelovaný výměník byl rozdělen na tři části – žebra výměníku, potrubí s chladicí 
kapalinou a topné těleso. Každá z těchto částí je popsána tepelnou kapacitou. Přenos tepla 
mezi žebry výměníku a proudícím vzduchem charakterizuje odpor prostupu tepla 
�)ý]ěfía�)*+,-.. Tepelnou výměnu mezi žebry výměníku a potrubím s chladicí 
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kapalinou popisuje �)ý]ěfía�)b+4 a mezi žebry výměníku a topným tělesem 

�)ý]ěfía�Yěgsdb. Výměna tepla potrubí – vzduch a topné těleso – vzduch byla zanedbána.  

Vzhledem k metodě výpočtu (přenesené teplo je počítáno pouze z teploty vzduchu 
před vstupem do výměníku, protože jeho teplota při výstupu je neznámá) a k tomu, že je 
�)ý]ěfía�)*+,-. velmi malý, může při výpočtu docházet k fyzikálně nesmyslnému 

chování výměníku – výměník může například odebrat vzduchu tolik tepla, že vypočtená 
výstupní teplota vzduchu je nižší než teplota výměníku, což není fyzikálně možné (teplota 
vzduchu nemůže být nižší, než je teplota výměníku), proto je potřeba tyto stavy patřičně 
ošetřit. V závislosti na teplotě vzduchu před a po průchodu výměníkem a teplotě 
výměníku (jeho žeber) je možné rozlišit čtyři stavy:  

 
Tabulka 1 – Výstupní teplota vzduchu po průchodu výměníkem 

Ohřívání vzduchu Tvzduch_out_vyp > Tvýměník Tvzduch_out = Tvýměník 

Tvzduch_in ≤ Tvýměník Tvzduch_out_vyp ≤ Tvýměník Tvzduch_out = Tvzduch_out_vyp 

Chlazení vzduchu Tvzduch_out_vyp < Tvýměník Tvzduch_out = Tvýměník 

Tvzduch_in > Tvýměník Tvzduch_out_vyp ≥ Tvýměník Tvzduch_out = Tvzduch_out_vyp 

 
Žebra výměníku 
Teplota žeber výměníku závisí na množství energie, která mu byla dodána či odebrána 
 

 )ý]ěfía = )ý]ěfíaL + `R>Yěgsdb_+b +  >)*+,-._+b −  >-.g_b+S X@
B)t]ěfía

 

  
  [K] (32)  

 
)ý]ěfuaL – Počáteční teplota výměníku [K] 

>Yěgsdb_+b – Výkon dodaný topným tělesem [W] 

>)*+,-._+b – Výkon dodaný výměníku ze vzduchu [W] 

>-.g_b+ – Výkon odebraný výměníku chladicím potrubím [W] 

B)ý]ěfía – Tepelná kapacita žeber výměníku [J.K-1] 

 
Pro Twxyz{|_}z~ = Twxyz{|_}z~_w�� je výkon dodaný výměníku ze vzduchu určen 

z odporu prostupu tepla mezi žebry výměníku a vzduchu.  
 

 >)*+,-._+b =  )*+,-._uf−)ý]ěfía 
�)ý]ěfía�)*+,-.

 
[W] (33)  
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Vypočtená teplota vzduchu za výměníkem je pak  
 

 )*+,-._b,Y_)t1 =  )*+,-._uf −  >)*+,-._+b
T]_)*+,-. . ;1) +  T]_)b+4 . ;11  

  
  [K] (34)  

 
Pro Twxyz{|_}z~ = Twý�ě�í� se výkon dodaný výměníku vypočte z rozdílu teplot 

vzduchu před a za výměníkem.  
 

 >)*+,-._+b = R)*+,-._uf−)ý]ěfíaS  ∙ RT]_)*+,-. . ;1) +  T]_)b+4. ;11S 

     
  [W] (35)  

 

 
Obrázek 10 – Simulační schéma tepelného výměníku 
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Topné těleso 
Topné těleso je modelováno jako setrvačný článek prvního řádu. Jeho teplota je dána 

vztahem 
 

 Yěgsdb = YěgsdbL +  `R>Yb1sfí −  >Yěgsdb_+bS X@
BYěgsdb

 
 

     
   [K] (36) 

Yěgsdb – Teplota topného tělesa [K] 
YěgsdbL – počáteční teplota topného tělesa [K] 
>Yb1sfí – výkon topných těles [W] 

>Yěgsdb_+b – výkon dodaný žebrům výměníku topnými tělesy [W] 
BYěgsdb – tepelná kapacita topných těles [J·K-1] 
 
Výkon dodaný žebrům výměníku je pak 
 

 >Yěgsdb_+b =  Yěgsdb−)ý]ěfía 
�)ý]ěfía�Yěgsdb

 
 [W] (37) 

 

     
Potrubí s chladicí kapalinou 
Potrubí ve výměníku je modelováno jako nádrž, do/ze které proudí chladicí kapalina. 

Teplo je výměníku předáváno stěnami této nádoby o odporu �)ý]ěfía�)b+4. Teplota vody 

v nádrži závisí na výkonu proudící kapaliny a na výkonu odebraném výměníku.  
 

 fá+3ž = fá+3žL +  `R>-.g_uf −  >-.g�l� + >-.g_b+S X@
;-.g ∙  -.g

 

     
  [K] (38)  
     

fá+3ž – teplota chladicí kapaliny ve výměníku [K] 
fá+3žL – počáteční teplota chladicí kapaliny ve výměníku [K] 
>-.g_uf – výkon chladicí kapaliny vstupující do výměníku [W] 

>-.g�l� – výkon chladicí kapaliny vystupující z výměníku [W] 

>-.g_b+ – výkon odebíraný žebrům výměníku [W] 
 -.g – hmotnost chladicí kapaliny ve výměníku [kg] 
 

 >-.g_uf = T]_-.g ∙ -.g_uf ∙ ;-.g [W] (39)  

     
 >-.g_b,Y = T]_-.g ∙ -.g_b,Y ∙ ;-.g [W] (40)  
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 >-.g_b+ =  )ý]ěfía − fá+3ž
�)ý]ěfía�)b+4

 
[W] (41)  

     
 fá+3ž = -.g_b,Y [K] (42)  

 
 

 
Obrázek 11 – Subsystém Tepelný výměník 

4.1.6 Třícestný ventil 

Teplota chladicí kapaliny vstupující do výměníku je regulována polohou třícestného 
ventilu, který mísí kapalinu z nádrže s kapalinou vracející se z výměníku. Při zanedbání 
teplotní roztažnosti chladicí kapaliny lze teplotu kapaliny na vstupu výměníku vyjádřit 
jako 

 
 -.g_uf =  -.g_*ádb�fía ∙ F)sfYug + -.g_b,Y ∙ (1 − F)sfYug) 

     
  [K] (43)  

 
F)sfYug – Poloha ventilu F)sfYug ∈ 〈0; 1〉 [-] 
-.g_*ádb�fía – teplota chladicí kapaliny v zásobníku chladicího agregátu [K] 

4.1.7 Strop fytotronu 

Model stropu fytotronu se skládá z několika součástí. Na komoru totiž nepůsobí pouze 
energie záření LED diod, ale také prostup tepla mezi světly a komorou. Při vypnutém 
osvětlení stropem komory probíhá výměna tepla podobně jako stěnou komory. Aby 
nedocházelo k přehřátí LED panelu a byl snížen vliv ztrátového výkonu osvětlení na 
teplotu v komoře je panel osvětlení vybaven vlastní regulací teploty. Ta spočívá v zapnutí 
ventilátoru při překročení určité teploty panelu osvětlení.  
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Obrázek 12 – Simulační schéma stropu fytotronu 

Strop fytotronu je proto modelován jako další komora. Výměna tepla s okolím probíhá 
pomocí bloku Prostup tepla stěnou komory. Regulace teploty je vyřešena blokem přívodu 
a odvodu čerstvého vzduchu (Využití bloku určení průtoku). Chod ventilátoru je řízen 
teplotou LED panelu. Závislost ztrátového výkonu osvětlení na jeho intenzitě byla 
aproximována lineární funkcí  

 

 
? – Ovládání osvětlení ? ∈ 〈0; 1〉 [-] 

 >��� *Y3áYt = >a_��� ∙ ? + >-_��� [W] (44)  

 pro  ? > 0    
 >��� *Y3áYt = 0    

 pro  ? = 0    
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Mezi hlavní komorou a komorou nad světly je umístěn LED panel s chladičem a sklo, 

které panel chrání. Prostup tepla mezi komorami je řešen obdobně jako prostup tepla 
stěnou do okolí, jen se mezi nimi nachází dvě vrstvy různého materiálu. LED panel je 
kromě prostupu tepla v případě zapnutého osvětlení zahříván ztrátovým výkonem diod.  

Výkon dodaný stropem hlavní komoře se skládá z tepla, které projde do komory 
sklem a výkonu záření.  

 
 >ab]b34_+b+4fý = >xář��í − >dagb_b+s�34fý 

  [W] (45)  
 

4.1.8 Odvlhčovač vzduchu 

Jádro odvlhčovače tvoří pomalu otáčející se disk, pokrytý silikonovým gelem. Tento 
gel adsorbuje vzdušnou vlhkost. Odvlhčovač pracuje se dvěma proudy vzduchu. Větší 
proud vzduchu je určen k odvlhčení, menší pak slouží k reaktivaci adsorpčního materiálu. 
Vzduch k odvlhčení jednoduše projde rotorem, na kterém se zachytí jeho vzdušná 
vlhkost. Reaktivační část vzduchu nejdříve také projde rotorem, aby jej ochladila, vzápětí 
je tento vzduch ohřátý na teplotu cca 100 °C a opět prochází rotorem, tentokrát v opačném 
směru. Vzdušná vlhkost v rotoru je tímto vzduchem odvedena a vypuštěna do okolí. 
Vedlejším produktem průchodu teplého vzduchu je ohřátí rotoru. Ten je sice ochlazován 
reaktivačním vzduchem, ale i tak rotor zahřívá odvlhčovaný vzduch.  

 
Obrázek 13 – Princip činnosti odvlhčovače vzduchu zdroj: MASTER DHA 250 

odvlhčovače. MASTER Climate Solutions [online]. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: 
http://www.masterheaters.cz/master-dha-250-odvlh%C4%8Dova%C4%8De,147.html 

Výrobce odvlhčovače popisuje jeho vlastnosti závislostí měrné vlhkosti a přírůstku 
teploty výstupního vzduchu na měrné vlhkosti na jeho vstupu.  
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Obrázek 14 – Subsystém Odvlhčovač 

 
Obrázek 15 – Závislost teploty odvlhčovaného vzduchu na jeho počáteční měrné 

vlhkosti [6] 

Závislost přírůstku teploty byla aproximována křivkou: 
 

 ∆ = 2,514. "�RF1S + 20,36 [K] (46)  
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Obrázek 16 – Závislost výstupní měrné vlhkosti na vstupní měrné vlhkosti [6] 

Závislost vstupní měrné vlhkosti na výstupní byla aproximována polynomem: 
 

 FM = 16,16F1� + 0,5188F1 [-] (47)  

 
Ze známé měrné vlhkosti vzduchu tedy můžeme určit jak rozdíl teplot na vstupu a 

výstupu, tak i výstupní měrnou vlhkost vzduchu. Hmotnostní průtok suchého vzduchu 
zůstává po průchodu odvlhčovačem stejný. Hmotnostní průtok vodních par na výstupu 
odvlhčovače určíme z rovnice (5).  

 
 T]_)b+4_b,Y = FM . T]_)*+,-. [kg.s-1]  (48)  

 
Entalpie vzduchu proudícího odvlhčovačem za čas je snižována o entalpii vodní páry 

adsorbované na rotoru (>4+db31-s). Zároveň je zvýšena při ohřátí vlhkého vzduchu při 

průchodu rotorem (>∆M).  
 

 >4+db31-s = RT]_)b+4_uf − T]_)b+4_b,YS. R;11. uf + "��S 

     
  [W] (49)  

 
T]_)b+4_uf – hmotnostní průtok vodní páry vstupující do odvlhčovače [kg·s-1] 

T]_)b+4_b,Y – hmotnostní průtok vodní páry vystupující z odvlhčovače [kg·s-1] 
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 >∆M = RT]_)b+4_b,Y. ;11 + T]_)*+,-.. ;1)S. ∆ 

     
  [W] (50)  

 
T]_)*+,-. - hmotnostní průtok suchého vzduchu odvlhčovačem [kg·s-1] 
 
Entalpie proudícího vzduchu za čas na výstupu odvlhčovače tedy je 
 

 >b,Y = >uf − >4+db31-s + >∆M [W] (51)  

 

4.1.9 Ultrazvukový zvlhčovač 

Díky ultrazvukovým vibracím působícím na vodu se drobné vodní kapky (1–3 µm) 
oddělí od hladiny a jsou zachyceny proudícím vzduchem. Množství vody, resp. vodní 
páry vypuštěné do vzduchu (hmotnostní průtok T]_)b+4) je nastavitelné. Doba, za kterou 
se vodní pára dostane do komory je vyjádřena dopravním zpožděním.  

Dodaný výkon je pak: 
 

 > =  T]_)b+4R;11. *)g. + "��S [W] (52)  

 
T]_)b+4 – hmotnostní průtok vody dodané odvlhčovačem do systému [kg·s-1] 
*)g. - teplota vody v zásobníku zvlhčovače [K] 
 

 
Obrázek 17 – Subsystém Zvlhčovač 

V rámci identifikace komory byla změřena závislost hmotnostního průtoku vodní 
páry dodané do komory odvlhčovačem. Průběh odpovídá předpokladu, že je do vzduchu 
se zvyšující se relativní vlhkostí vzduchu stále obtížnější dodat další vodní páru. Závislost 
byla pro účely modelování proložena přímkou. Závislost hmotnostního průtoku vodní 
páry lze popsat rovnicí 

 
 T]_)b+4 = C ∙ 2,615 ∙ 10�= + 22,346 ∙ 10�� 

     
  [kg.s-1] (53)  
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4.1.10 Netěsnosti komory 

Výměna vzduchu s okolím může probíhat nejen řízeně ventilací, ale také 
nejrůznějšími netěsnostmi komory. Proudění vzduchu otvory v komoře je modelováno 
pomocí bloku určení průtoku. Vzhledem k tomu, že průtok vzduchu netěsnostmi komory 
závisí na rozdílu tlaků uvnitř a vně komory, byl objemový průtok vzduchu vyjádřen jako 
lineárně závislý právě na rozdílu tlaků. Jedná se o značné zjednodušení, které je možné 
použít díky tomu, že ke změnám tlaku dochází pomalu.  

 
Obrázek 18 – Subsystém Netěsnosti komory 

Pro modelování netěsností komory bylo vyzkoušeno více přístupů, např. na základě 
Saint Venant – Wantzelovy rovnice [7]. Tyto metody však byly výpočetně nestabilní.  
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4.2 Modelování funkčních celků fytotronu 

4.2.1 Cirkula ční ohřev a chlazení 

Vzduch poháněný ventilátorem v okruhu prochází přes tepelný výměník, který slouží 
jak pro chlazení, tak pro jeho ohřev. Vzduch je dále filtrován a poté vypuštěn zpět do 
hlavní komory.  

 

Obrázek 19 – Zjednodušené technologické schéma cirkulace 

  

Obrázek 20 – Subsystém Cirkulační ohřev a chlazení 

Množství vzduchu a velikost entalpie odebrané z hlavní komory fytotronu je 
vypočtena z objemového průtoku potrubím, který je dán ventilátory, blokem určení 
průtoků. Doba průchodu potrubím je modelována dopravním zpožděním. Dochází zde 
k výměně tepla s okolím přes stěnu potrubí. Poté vzduch prochází tepelným výměníkem. 
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Následně je přiveden zpět do komory. Cestou opět dochází k výměně tepla s okolím a 
uplatňuje se zde dopravní zpoždění.  

 

4.2.2 Sání a odtah čerstvého vzduchu 

Potrubí pro sání vzduchu z okolí zajišťuje přísun čerstvého vzduchu pro rostliny 
uvnitř komory. Vzduch nasátý z okolí je nejprve filtrován, poté prochází tepelným 
výměníkem, který jej dle potřeby ohřeje nebo ochladí. Proudění vzduchu potrubím 
zajišťuje ventilátor. Za ním je umístěn jemnější filtr. Po průchodu druhým filtrem vzduch 
proudí do hlavní komory. Odtah vzduchu zajišťuje ventilátor v odtahovém potrubí, který 
je umístěn za dvěma filtry.  

 

Obrázek 21 – Zjednodušené technologické schéma sání a odtahu čerstvého vzduchu 

Vstupními parametry jsou stavové veličiny hlavní komory – teplota, tlak a měrná 
vlhkost. Na výstupu bloku je pak výkon (entalpie za čas), hmotnostní průtok suchého 
vzduchu a vodní páry dodaný komoře. Pro kontrolu je výstupem i teplota vzduchu 
vstupujícího do komory.  

Pomocí bloku okolní podmínky se zavedou stavové veličiny popisující vzduch v okolí 
komory. Z těchto veličin a ze zadaného objemového průtoku sání vzduchu se v bloku 
výpočet průtoků určí entalpie, teplota a hmotnostní průtoky vzduchu a páry. Při sání 
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vzduchu z okolí se neuvažuje vliv prostupu tepla do okolí, protože teplota nasávaného 
vzduchu a okolí je stejná. Doba průchodu potrubím k výměníku je znázorněna blokem 
dopravní zpoždění. Entalpie a teplota vzduchu se může změnit po průchodu blokem 
tepelný výměník v závislosti na nastavení jeho vstupních parametrů. Po projití vzduchu 
výměníkem se opět uplatní dopravní zpoždění a tentokrát i blok prostup tepla potrubím.  

 

 

Obrázek 22 – Subsystém Sání a odtah čerstvého vzduchu 

Od výsledného výkonu a hmotnostních průtoků dodaných komoře je nutné odečíst 
výkon a hmotnostní průtoky odebrané odtahem vzduchu. To je modelováno blokem 
výpočet průtoků. Průchod vzduchu odtahovým potrubím není pro modelování komory 
důležitý.  

Přívod a odvod čerstvého vzduchu pro menší komory, jako je Step-In FytoScope je 
řešen jednodušeji, a to nasáváním vzduchu z místností, ve které je zařízení umístěno. 
Komora dále nemá zvláštní potrubí pro odtah vzduchu, přebytečný vzduch uniká 
z komory jejími netěsnostmi.  

4.2.3 Sání a odtah vzduchu pro světla 

Výměnou vzduchu v komoře nad LED panelem osvětlení se zajišťuje jeho chlazení. 
Vzduch pohání dva větráky umístěné jak v sacím, tak v odtahovém potrubí. Pro regulaci 
teploty vstupujícího vzduchu je možné smísit vzduch z okolí se vzduchem, který byl 
vypuštěn z komory. Poměr chladného a teplého vzduchu je možné nastavit ovládáním 
klapek na sacím potrubí a na potrubí, které spojuje sání s odtahem. Dohromady jsou 
zapojeny jako třícestný ventil. Klapka na odpadním potrubí slouží pouze k jeho uzavření. 
Vzduch nasávaný z okolí je filtrován.  

 

 

Obrázek 23 – Subsystém Přívod a odvod čerstvého vzduchu pro světla 
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Pro určení hmotnosti vzduchu a jeho entalpie, která byla komoře odebrána, slouží blok 
výpočet průtoků. Stejný blok je také použit jak pro sání vzduchu z okolí, tak pro určení 
množství vzduchu a entalpie proudící spojovacím potrubím mezi sáním a odtahem. 
Tomuto bloku je předřazeno dopravní zpoždění způsobené průchodem potrubím. Po 
smísení teplého a chladného vzduchu vzduch proudí potrubím do komory. Doba 
průchodu potrubím je znázorněna dopravním zpožděním. Prostup tepla stěnami potrubí 
byl zanedbán, vzhledem k tomu, že slouží jen jako chlazení osvětlení a má malý vliv na 
teplotu v hlavní komoře. Toto řešení ventilace čerstvého vzduchu je použito u větších 
typů komor. Čerstvý vzduch pro menší komory je přiváděn přímo z místnosti a není 
upravována jeho teplota a není jej třeba před vstupem do komory mísit se vzduchem 
z komory.  
 

 

Obrázek 24 – Zjednodušené technologické schéma sání a odtahu vzduchu v prostoru 
nad LED panelem 

4.2.4 Odvlhčovací okruh 

Vzduch v odvlhčovacím okruhu je poháněn ventilátorem v odvlhčovači. Pro 
reaktivaci rotoru odvlhčovače je použit okolní vzduch. Prostup tepla do okolí stěnou 
potrubí byl v případě odvlhčovacího okruhu zanedbán.  
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Obrázek 25 – Subsystém Odvlhčovací okruh 

Tento subsystém se skládá z několika dříve popsaných prvků. Jeho vstupy jsou 
přivedeny na blok výpočet průtoků. Po určité době dané velikostí dopravního zpoždění 
se vzduch dostane do odvlhčovače, odtud pak opět s dopravním zpožděním proudí zpět 
do hlavní komory.  

4.2.5 Vzájemné propojení funkčních celků 

Subsystémy cirkulační ohřev a chlazení, sání a odtah čerstvého vzduchu, odvlhčovací 
okruh, zvlhčovač, prostup tepla stěnou komory do okolí, prostup z LED komory do hlavní 
komory a osvětlení jsou napojeny na hlavní komoru.  

Subsystémy prostup z LED komory do hlavní komory, osvětlení, přívod a odvod 
čerstvého vzduchu pro světla a prostup tepla stěnou komory do okolí LED jsou napojeny 
na komoru se světly.  

Pro obě komory platí, že okamžitý dodaný výkon lze vyjádřit jako 
 

 >X!X?�ý_�! !�? = � >X!X?�ý − � >b+s�34fý 
     
  [W] (54)  

 
Podobná rovnice platí i pro hmotnostní průtoky suchého vzduchu a vodní páry. Pro 

přehlednost jsou všechny hmotnostní průtoky vyjádřeny jako dodané, tzn. směřují do 
komory.  

 
 T]) = � T]_)*+,-._+b 

     
  [kg.s-1] (55)  
     
 T]1 = � T]_)b+4_+b 

     
  [kg.s-1] (56)  
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5 IDENTIFIKACE KOMORY 

Fyzikální model fytotronu, jehož vytvoření bylo náplní předchozí kapitoly, je navržen 
univerzálně, aby mohl být použitý na kteroukoli komoru z řady FytoScope. Pro účely 
identifikace a následného návrhu regulace byla zvolena komora Step-In FytoScope FS-
SI 3400.  

Podle typu komory je nutné upravit model. Tento typ má jeden okruh pro úpravu 
vzduchu v komoře. Čerstvý vzduch je nasáván z okolí komory. Komora nemá potrubí pro 
odvod vzduchu. Ten je odváděn různými otvory v komoře, jako je např. odtok vody 
vysrážené na výměníku. Výdech tepelného výměníku ústí přímo do komory, neprochází 
tudíž žádným potrubím. Komora nad LED panelem má vlastní regulaci teploty.  

5.1 Umístění čidel 

Pro regulaci teploty a vlhkosti je v komoře trvale umístěno několik čidel. Snímač 
teploty a vlhkosti v komoře je umístěn u stropu v blízkosti sání ventilátorů. Teplota 
výměníku je snímána dvěma čidly umístěnými přímo mezi žebry výměníku a snímají tak 
jeho povrchovou teplotu. Údaje z těchto čidel jsou průměrovány, protože teplota 
výměníku není zcela homogenní. To je způsobeno rozložením topných těles a chladicího 
potrubí. Další nehomogenitu může způsobit nerovnoměrné proudění vzduchu 
výměníkem. Dále je měřena teplota chladicí kapaliny v zásobníku.  

Za účelem identifikace komory byla do komory přechodně instalována další teplotní 
čidla. Dvě byla použita pro měření teploty vzduchu za výměníkem. Aby byl měřen 
teplotní spád mezi výměníkem a vzduchem, který jím prochází co nejpřesněji, byla čidla 
umístěna hned za ta ve výměníku.  

Další dvě čidla byla dle potřeby používána na různých místech. Za účelem 
identifikace chlazení výměníku byla umístěna na potrubí pro přívod a odvod chladicí 
kapaliny do výměníku. Dále sloužila k měření okolní teploty a teploty skla pod stropními 
světly. Výsledky těchto měření však bylo možné použít pouze orientačně, protože čidla 
nebylo možné umístit tak, aby přesně měřila danou teplotu.  

Navržená měření byla prováděna pouze v pracovním rozsahu komory, aby nedošlo 
k jejímu poškození. Spodní teplotní hranice byla dána teplotou chladicí kapaliny, horní 
hranice byla 40 °C.  

5.2 Sběr dat 

Pro ukládání měřených dat byla vytvořena jednoduchá konzolová aplikace. Přenos dat 
probíhá po FINS/UDP komunikaci, po které spolu komunikují PLC pro řízení komory, 
PLC pro řízení chladicí centrály a PC sloužící k ovládání komory. [9]. Aplikace vyčítá 
hodnoty z paměti PLC s nastavenou periodou vzorkování a vyčtená data ukládá do 
textového souboru.  
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5.3 Měření teploty a relativní vlhkosti 

Teplota a vlhkost v hlavní komoře je měřena snímačem PHV111 N. Čidla jsou 
připojena k rozšiřovací jednotce PLC s analogovými vstupy CP1W MAB221.  

Teplota výměníku je snímána dvěma čidly PT1000. Čidla jsou připojena k převodníku 
DAT 6012.  
Čidla přidaná na zařízení za účelem identifikace komory jsou typu PT100 a jsou 

připojena k převodníku CP1W-TS102. 
 
Před měřením bylo provedeno srovnávací měření všech použitých čidel teploty, aby 

bylo možné provést korekci jednotlivých čidel. Jako referenční měřidlo byl použit 
digitální teploměr GREISINGER GTH 175/Pt.  

 
Tabulka 2 - Čidla 

Umístění Převodník Typ čidla Tčidla [°C] Tref [°C] K [°C] 

Hlavní komora CP1W MAB221 PHV111 N 32,0 33,1 1,1 

Výměník - Horní 
DAT 6012 

PT1000 32,9 33,1 0,2 

Výměník - Spodní PT1000 32,9 33,1 0,2 

Různé 

CP1W-TS102 

PT100 16,2 17,9 1,7 

Vzduch za výměníkem - Horní PT100 31,1 33,1 2,0 

Vzduch za výměníkem - Spodní PT100 31,3 33,1 1,8 

Různé PT100 16,3 17,9 1,6 

 

5.4 Metody identifikace 

Parametry zahrnuté v modelu byly určovány několika způsoby. Část parametrů, 
(například měrné tepelné vodivosti některých materiálů, průtok čerpadla, rozměry 
komory atd.) byly převzaty z dokumentace výrobce, popřípadě jsou z nich dopočítány. 
Ostatní parametry byly určeny z provedených měření a poté dopočítány buď analyticky 
z ustálených stavů nebo numericky pomocí minimalizace odchylky měřené a simulované 
křivky. [11] 

5.5 Minimalizace odchylky měřených a simulovaných 

průběhů 

Pro identifikaci většiny parametrů byla použita metoda minimalizace odchylky 
měřených a simulovaných průběhů. Pro hodnocení shody průběhů bylo zvoleno ITAE 
kritérium. Výhodou tohoto kritéria je, že klade důraz na ustálené hodnoty průběhů.  

 



44 

 ��M�� = \ |I(@)|
�

L
∙ @ X@ 

[-] (57) [10] 

 
Parametry modelu byly optimalizovány na více měřených průběhů současně. Aby 

bylo možné sčítat hodnoty kritérií jednotlivých měření, je nutné hodnotu kritéria 
znormalizovat. U jednotlivých měření se totiž liší jak délka měření, tak i perioda 
vzorkování.  

 
 ��M��_ařu)a4 = \ |I(@)|

�

L
∙ �(@) X@ 

[-] (58)  

 
�(@) = �. @ pro � takové, že �. @ = 100  pro @ = @]4� 
 
Časový vektor ITAE kritéria byl proto u měření nahrazen vektorem o stejné délce. 

Hodnoty prvků ve vektoru stejně jako čas lineárně narůstají. Maximální hodnota tohoto 
vektoru je pro všechna měření stejná. Z důvodů různé délky měření a různé periody 
vzorkování je výsledná hodnota kritéria vynásobena periodou vzorkování a podělena 
délkou (časem) měření.  

Při různých měřeních je pro optimalizaci relevantní různý počet naměřených a 
simulovaných křivek, takže je nutné hodnotu kritéria jednotlivých měření znormalizovat 
také s ohledem na počet naměřených průběhů.  

 
 

��M��_]ěřsfí = 1
�]ěřsfí

� ��M��_ařu)a4_u ∙ )*_u
@��� _u

f�ěř� í

u ¡ �
 

     
  [-] (59)  

 
Pro optimalizaci parametrů byl použit program MATLAB. Minimum optimalizační 

funkce bylo hledáno simplexovou metodou. Nevýhodou této metody je, že může uvíznout 
v lokálním minimu. Je proto důležité provést dobrý odhad počátečních parametrů. Pokud 
byly potřebné údaje dostupné, byly pro počáteční odhad parametrů použity údaje od 
výrobce, popř. byly parametry dopočítány. Zbylé počáteční parametry byly odhadnuty.  

 
Pro optimalizaci byla použita funkce fminsearch: 
 

fmin_param_end = fminsearch(@(fmin_param) optim_all(fmin_param, 
opt_param_all), fmin_param, options); 

 
fmin_param – vektor optimalizovaných parametrů 
optim_all(fmin_param, opt_param_all) – optimalizační funkce vrací hodnotu 

kritéria. Tato funkce provede simulaci modelu se vstupními daty obsaženými v proměnné 
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opt_param_all. Pokud tato proměnná obsahuje data o více měřeních, provede simulaci 
všech měřených průběhů a vypočte celkovou hodnotu kritéria.  

opt_param_all – Obsahuje data potřebná pro simulaci modelu při stejných 
podmínkách, při kterých bylo prováděno měření (perioda vzorkování, doba trvání 
simulace, časové vektory vstupních parametrů – osvětlení, okolní teplota, topení, teplota 
chladicí kapaliny v nádrži atd.) a data pro výpočet kritéria (název použitého kritéria, 
naměřená data).  

fmin_param_end – vektor parametrů po optimalizaci 
Samotná simulace modelu nad určenými vstupními daty je vykonávána funkcí 

simulace: 
 

[data_sim, data_title] = simulace( varargin ) 
 
Povinnými argumenty funkce jsou perioda vzorkování T_vz, doba simulace simtime, 

časové vektory vstupních parametrů sim_param a data pro nastavení počátečních 
podmínek modelu start_values. 

Pro předefinování hodnot vybraných proměnných slouží volitelné parametry – 
vektory fmin_param s hodnotami proměnných a fmin_param_names s jejich názvy.  

Spuštění modelu v prostředí Simulink se ve skriptu programu MATLAB provádí 
funkcí sim: 

 
sim(modelName, 0:simtime, options); 

 
modelName – název modelu 
options – parametry simulace modelu (pevný krok, perioda vzorkování, nastavení 

workspace). Simulace je nastavena tak, aby model používal proměnné z workspace 
funkce simulace.  

5.6 Určení parametrů fytotronu 

Vzhledem k dobré izolaci komory od okolí je nutné při vytváření modelu počítat i se 
ztrátovým výkonem ventilátorů. Tento parametr se uplatňuje při většině dalších měření. 
Prostup tepla stěnami komory je možné vypočítat ze znalosti izolačního materiálu a 
tloušťky stěn. Případné rozdíly oproti skutečným parametrům jsou vykompenzovány 
ostatními parametry určenými z měření, jako je odpor prostupu tepla horním dílem 
komory (jsou zde umístěna světla) a kapacita komory.  

5.6.1 Hlavní komora 

Měření ztrát ventilátorů 
Pro správné určení prostupu tepla stěnami komory nebyla do komory dodatečně 

umístěna žádná čidla, protože přívodní vodiče k přídavným čidlům uvnitř komory vedou 
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dveřmi a způsobují jejich netěsnost. Vzhledem k malému výkonu, které ventilátory 
komoře dodávají a velké tepelné kapacitě komory se doba ustálení pohybuje v řádu dnů.  

Ztrátový výkon ventilátorů byl určen z rozdílů teplotních spádů mezi komorou a 
okolím při zapnutých ventilátorech a při zapnutých ventilátorech a topení na definovaný 
výkon.  

Vzhledem k malému prostupu tepla do okolí byl výkon topných těles volen velmi 
nízký, aby nedošlo k přehřátí komory. Bylo zvoleno topení 4% maximálního výkonu 
topných těles. Vzhledem k tomu, že je topení řízeno pulzní šířkovou modulací, je 
charakteristika dodaného výkonu topnými tělesy lineární.  

Při okolní teplotě 21,2 °C byla po ustálení teploty v komoře při zapnutých 
ventilátorech naměřena teplota 31,5 °C. Po ustálení teploty v komoře při stejné okolní 
teplotě při spuštěných ventilátorech a topení byla naměřena vnitřní teplota 39,7 °C.  

Ztrátový výkon ventilátorů tedy bude  
 

 >)sfY = >Yb1sfí ∙ ��ª� � −  «¬M
���®� í −  ��ª� �

 

 
 >)sfY = 4500 ∙ 0,04 ∙ 31,5 − 21,2

39,7 − 31,5 = 226 ¯ 

     
  [W] (60)  

 
>Yb1sfí – výkon topných těles [W] 

��ª� �  – teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech [°C] 

���®� í – teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech a topení [°C] 

«¬M – Teplota v okolí komory [°C] 

5.6.2 Tepelný výměník 

Topení  
Pro určení parametrů výměníku bylo provedeno měření při zapnutém topení na 

maximální výkon. Po určité době bylo topení vypnuto, aby nedošlo k přehřátí komory. 
Z grafu je patrné, že vzduch v komoře se postupně ohřívá při průchodu teplejším 
výměníkem. Po vypnutí topení teplota výměníku ještě chvíli roste, což je způsobeno 
tepelnou kapacitou topných těles, která mají vyšší teplotu než výměník. Výměník je dále 
ochlazován vzduchem z komory a bez výkonu dodávaného topením se teploty výměníku 
a komory postupně vyrovnají. 
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Obrázek 26 – Měření při plném výkonu topení 

 
Obrázek 27 – Měření chlazení komory při ventilu otevřeném na 50% 
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Chlazení 
Parametry tepelného výměníku z hlediska chlazení byly určovány z několika měření 

s různými polohami třícestného ventilu. Na naměřené charakteristice je na začátku vidět 
zpoždění dané rozběhem čerpadla, otevíráním ventilu a samotným dopravním zpožděním 
potrubí. Po ustálení teploty v komoře sleduje teplota výměníku teplotu chladicí kapaliny 
v zásobníku. Teplota chladicí kapaliny v zásobníku zpočátku roste, protože chladicí 
agregát nezvládá udržet její teplotu na žádané hodnotě.  

Vzhledem k náročnosti modelování chlazení výměníku bylo provedeno více měření 
při různých polohách třícestného ventilu. vzhledem k tomu, že všechny ostatní akční 
členy teplotu v komoře buď neovlivňují, nebo ji zvyšují, byly pro dosažení ustáleného 
stavu měřeny v součinnosti s topením, jako např. průběh teplot v komoře při zapnutém 
chlazení a různých intenzitách osvětlení.  

 

 
Obrázek 28 – Měření při součinnosti chlazení a osvětlení 
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z hlediska nežádoucího oteplování komory je prostup ztrátového tepla od LED panelu do 
komory. Značná část tohoto tepla je odvedena ventilací v prostoru nad světly.  
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Vzhledem k tomu, že regulace teploty LED panelu způsobuje nelinearitu závislosti 
výkonu dodaného komoře na nastavené intenzitě osvětlení, bylo provedeno více měření 
při různých nastavených intenzitách.  

5.6.4 Zvlhčování a odvlhčování vzduchu 

Komora je ochlazována vlivem prostupu tepla do okolí. Z průběhu relativní vlhkosti 
je patrné, že množství vodní páry dodané zvlhčovačem s rostoucí relativní vlhkostí 
vzduchu klesá.  

Po zapnutí odvlhčovače dochází k růstu teploty v komoře, protože odvlhčovaný 
vzduch je zahříván při průchodu silikonovým diskem. Ultrazvukový zvlhčovač má 
minimální tepelné ztráty.  
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6 NÁVRH REGULACE 

Stávající regulace teploty je řešena jako regulační obvod s pomocnou regulovanou 
veličinou. Výhodou tohoto řešení je rychlejší reakce obvodu na působení poruchy. Vliv 
poruch působících na soustavu je možné dále snížit díky jejich znalosti, protože většina 
poruch je ovládána buď uživatelem nebo řídicí jednotkou. Tyto poruchy jsou tedy 
měřitelné a jejich vliv na systém byl určen při identifikaci komory.  

Pro regulaci teploty v komoře bylo proto rozšířeno původní schéma regulačního 
obvodu s pomocnou regulovanou veličinou o regulaci měřené poruchy.  

 
Ve skutečnosti i v modelu lze poruchy popsat a kvantifikovat jako výkon, který je do 

komory dodáván, nebo odebírán. Navrhovaná regulace vychází z fyzikální podstaty a 
modelu systému. Akční zásah regulátoru komory má tedy význam výkonu, který je 
potřeba komoře dodat či odebrat. K tomuto akčnímu zásahu jsou pak přičítány akční 
zásahy regulátorů poruch. Aby bylo možné zavést zpětnou vazbu od teploty výměníku, 
musíme přepočítat naměřenou teplotu výměníku na výkon dodaný komoře. Vzhledem 
k malému rozdílu teplot výměníku a vzduchu za výměníkem lze zavést zjednodušení, že 
teplota výměníku je rovna teplotě vzduchu za výměníkem. Výkon dodaný komoře 
výměníkem tedy bude 

 
 >)ý]ěfía = c1) ∙ � ∙ ()*+,-.

R ∙ ab]b34
∙ T< ∙ R)ý]ěfía − ab]b34S 

     
  [W] (61)  

 

6.1 Regulátor komory 

Komoru lze jednoduše popsat jako astatickou soustavu s dopravním zpožděním. 
Dominantními póly soustavy jsou tedy póly přenosu pro aproximaci dopravního 
zpoždění. Aproximace dopravního zpoždění byla provedena Padeho rozvojem 3. řádu. 
Přenos soustavy tedy je: 
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 ²d(�) = 6,013 ∙ 10�N  ∙ −�� + 0,06 ∙ �� − 0,0015 ∙ � + 1,5 ∙ 10�=

�K + 0,06 ∙ �� + 0,0015 ∙ �� +  1,5 ∙ 10�= ∙ � 

 
Pro zajištění nulové ustálené odchylky i při působení poruchy na vstupu soustavy byl 

zvolen PI regulátor. Pro návrh regulátoru byla použita metoda standartního tvaru 
frekvenční charakteristiky otevřeného obvodu. Začátek amplitudové frekvenční 
charakteristiky má sklon -40 dB/dek (astatismus soustavy a integrační složka regulátoru). 
Časovou konstantu integrační složky regulátoru volím 100x větší, než je největší časová 
konstanta soustavy, aby měla frekvenční charakteristika mezi nulou regulátoru a póly a 
nulami soustavy sklon -20 dB/dek. Zesílení regulátoru pak zvolíme pro maximální 
fázovou bezpečnost, aby byl minimalizován překmit při přechodové charakteristice 
uzavřené smyčky. [10, 12] 

Akční zásah hlavního regulátoru má fyzikální rozměr výkonu, který má být dodán 
komoře.  

Přenos navrženého regulátoru tedy je: 
 

 ²³_ab]b34(�) = �3 ∙ � ∙ � + 1
� = 4000 ∙ � + 1

�  

 

6.2 Regulátor výměníku 

Stávající regulace teploty výměníku je řešena pomocí dvou P regulátorů, které se 
přepínají v závislosti na tom, jestli je potřeba kladný nebo záporný akční zásah. Výkon 
dodaný výměníku topnými tělesy v ustáleném stavu je přímo úměrný zvolenému akčnímu 
zásahu (PWM), výkon odebraný výměníku chlazením závisí nejen na poloze třícestného 
ventilu, ale i na rozdílu teplot výměníku a chladicí kapaliny, která do něj vstupuje.  

Topná tělesa ve výměníku jsou ovládána pulzní šířkovou modulací – signálem v 
rozsahu 0 – 100. Vzhledem k tomu, že akční zásah regulátoru komory má význam 
výkonu, je zesílení regulátoru 

 
 �)t]_Yb1sfí = �Yěgsdb

>Yb1sfí
= 100

4500 = 0,0222 

     
  [-] (62)  

 
�Yěgsdb – maximum rozsahu ovládání topení [-] 
>Yb1sfí – Výkon topných těles [W] 

 
Výkon chlazení výměníku je dán rozdílem teplot chladicí kapaliny před a za 

výměníkem (rovnice 41). Teplotu vody za výměníkem sice neměříme, ale zjednodušeně 



52 

se dá uvažovat, že je rovna teplotě výměníku. Z rovnice (43) lze určit při známé poloze 
ventilu dodaný, resp. odebraný výkon. Úpravou pak získáme vztah pro zesílení regulátoru 
natočení třícestného ventilu 

 
 �)t]_-.g4*sfí = �)sfYug

T]_-.g ∙ ;-.g ∙ R-.g_*ádb�fía − )ý]ěfíaS 

     
  [-] (63)  

 
�)sfYug – maximum rozsahu ovládání ventilu [-] 
 
Při nastavení uživatelského protokolu na režim noci – se zhasnutými světly při 

udržování konstantní teploty začne akční zásah výměníku kmitat kolem nulové hodnoty. 
To je způsobeno odlišností kladného a záporného akčního zásahu. Teplotu v komoře toto 
kmitání neovlivní, dochází však ke zbytečné spotřebě energie. Pro snížení spotřeby bylo 
proto kolem nulové hodnoty akčního zásahu zavedeno pásmo necitlivosti, ve kterém je 
akční zásah nulový. Pro chlazení je rozsah necitlivosti 0 – 5%, pro topení 0 – 10%.  

6.3 Regulace relativní vlhkosti 

Akčními členy pro regulaci relativní vlhkosti jsou ultrazvukový zvlhčovač a adsorpční 
odvlhčovač. Zatímco intenzitu zvlhčování je možné plynule nastavovat, odvlhčovač je 
možné pouze zapínat a vypínat.  

Vzhledem k požadavku na nulovou ustálenou odchylku relativní vlhkosti i při poruše 
vstupující do soustavy (např. přívod a odvod čerstvého vzduchu) byl zvolen PI regulátor. 
Relativní vlhkost velmi výrazně závisí na teplotě. Jako regulovaná veličina byla proto 
zvolena hmotnost vodní páry ve vzduchu, která se při změně teploty nemění. Před 
vstupem regulátoru je nutné odchylku relativní vlhkosti vzduchu přepočítat na odchylku 
hmotnosti vodní páry ve vzduchu, která je komoře potřeba dodat, aby v ní byla žádaná 
relativní vlhkost.  

 
 

e�_�á´� = Iµ ∙ V ∙ M�á´� ∙ e��,=J� KLKK,�
M��N,==

R ∙ T  

[kg] (64)  

 
Iµ – rozdíl žádané a měřené relativní vlhkosti [-] 

 
Akční zásah regulátoru bude tedy uzpůsoben aktuální teplotě vzduchu. Pro změnu 

relativní vlhkosti vzduchu při nízkých teplotách je totiž potřeba systému dodat, nebo 
odebrat menší množství vodní páry než při vyšší teplotě, kdy vzduch pojme daleko více 
vlhkosti.  



 53

Komora se z hlediska vlhkosti chová jako integrátor. Dynamika regulátoru bude tedy 
podobně jako v případě regulace teploty navržen na základě doby, kdy se spuštění 
akčního členu projeví na měřené hodnotě vlhkosti.  

Akční zásah zvlhčovače lze nastavit v rozmezí 0–499. Pro jednoduchost byl zvolen 
rozsah akčního zásahu -499 až +499. Spínání odvlhčovače při jakémkoli záporném 
akčním zásahu by vedlo k výraznému kmitání relativní vlhkosti kolem žádané hodnoty. 
Pro větší stabilitu regulace je odvlhčování spouštěno pro akční zásah menší než -65.  

stejným způsobem byl upraven i akční zásah zvlhčovače, který se spouští pro akční 
zásah větší než +35.  

  
 ²³_)g.abdY(�) = 150 ∙ 1000 ∙ � + 1

�  
   

 

6.4 Regulace poruchy způsobené osvětlením 

Z regulačního schématu vyplývá, že regulátor poruchy by měl v ideálním případě 
působit stejným akčním zásahem, jako porucha vstupující do soustavy. Regulační smyčka 
regulátoru výměníku je rychlejší než dynamika poruchy, proto je přenos této smyčky 
zanedbán. Vzhledem k tomu, že poruchu způsobenou osvětlením lze zjednodušeně popsat 
jako systém prvního řádu, byl stejný systém zvolen jako regulátor této poruchy. Zesílení 
regulátoru a jeho časovou konstantu lze odečíst z průběhu výkonu dodaného osvětlením 
komoře. Časová konstanta se odvíjí od postupného zahřívání stropu komory ztrátovým 
výkonem osvětlení. Regulátor poruchy osvětlení tedy bude: 

 
 ²³_bd)sYgsfu(�) = 8280

200 ∙ � + 1 
   

 

6.5 Regulace poruchy způsobené odvlhčovačem 

Adsorpční odvlhčovač vysušuje proudící vzduch pomocí disku z materiálu pohlcující 
vlhkost. Tento materiál je během chodu zařízení regenerován horkým vzduchem. Dochází 
proto k jeho zahřátí. Vysoušený vzduch procházející materiálem je tedy rovněž ohříván 
a způsobuje tak růst teploty v komoře.  

Pro regulaci této poruchy byl stejně jako v případě poruchy způsobené osvětlením 
použit systém prvního řádu. Díky podobnosti regulačního algoritmu a modelu byly 
konstanty regulátoru navrženy na základě modelu odvlhčovače.  

 
 ²³_b+)g.čb)4č(�) = 6000

30 ∙ � + 1 
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Obrázek 29 – Regulační schéma modelu 
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7 IMPLEMENTACE DO PLC 

Pro programování byl použit program CX programmer. Použitý typ PLC podporuje 
použití funkčních bloků. Program je možné psát buď pomocí kontaktních schémat (ladder 
diagram) nebo strukturovaného textu.  

7.1 Řídicí PLC 

Pro řízení komory je použit programovatelný automat od společnosti Omron CP1L-
EM30. Jedná se o kompaktní PLC s následujícími parametry [16] 

 
CP1L-EM30 
18 digitálních vstupů 
12 digitálních výstupů 
Ethernetový port 
Kapacita programu 10 000 kroků 
2 pulzní výstupy 
2 analogové vstupy 
 
Rozšiřovací jednotky 
RS-422A/485 
2 analogové výstupy 

 

7.2 Programování regulátorů 

Pro programování regulátorů je vhodné využít funkční bloky. Jako programovací 
jazyk byl použit strukturovaný text. Diskrétní PS regulátor bude mít tvar 

 
(* regulacni odchylka *) 

 Odchylka_Real := INT_TO_REAL(Zadana - Merena); 

 (* prevod na stupne celsia *) 

 Odchylka_Real:= Odchylka_Real/10,0; 

 (* aktualni akcni zasah *) 

 Akc_Real := (Kr * Ti * Odchylka_Real) + Sumace; 

IF NOT Blokuj_Sumaci THEN 

  Sumace:= Sumace + (Odchylka_Real * Kr * INT_TO_REAL(Tvz) /10,0); 

 END_IF; 
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S hodnotami teploty a vlhkosti se v PLC pracuje v desetinách stupňů Celsia, resp. 
desetinách procent. S údajem o teplotě s přesností na jedno desetinné místo je tak možné 
pracovat jako s celočíselnou hodnotou.  

Aby nedocházelo k růstu sumační složky regulátoru při maximálním akčním zásahu, 
je nutné blokovat sumaci. Tento bit bude nastaven, pokud regulátor výměníku nastaví 
maximální akční zásah.  

 

 
Obrázek 30 – Funkční blok PI regulátoru 

Obdobným způsobem byly do PLC naprogramovány i ostatní regulátory.  
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8 OVĚŘENÍ REGULACE 

Navržené regulátory byly naprogramovány do řídicího PLC a jejich funkčnost byla 
prakticky ověřena na plné komoře. Pro ověření regulace byly použity běžné hodnoty 
žádaných hodnot. Přechodové charakteristiky teploty v komoře byly měřeny v rozsahu 
20 – 30 °C. Vlhkost byla nastavována v rozmezí 50 – 70%.  

8.1 Odezvy na skokovou změnu žádané teploty komory 

Jedním z požadavků na regulaci teploty v komoře je minimalizace překmitu teploty. 
Přechodová charakteristika chlazení komory má minimální překmit (0,5 °C, 5%), což 
požadavku vyhovuje. Teplota v komoře po dosažení žádané hodnoty slabě kmitá, tyto 
kmity se však časem ustálí. Amplituda kmitů je 0,1 °C, což je rozlišovací schopnost čidla.  

 

 
Obrázek 31 – Skokové snížení žádané teploty 
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Obrázek 32 – Akční zásah výměníku při skokovém snížení žádané teploty 

Přechodová charakteristika ohřívání komory je znatelně pomalejší než při ochlazování 
komory. To je způsobeno omezeným akčním zásahem topných těles výměníku. Při 
pohledu na průběhy akčních zásahů výměníku při topení a při chlazení je vidět, že zatímco 
při chlazení je využíván plný akční zásah pouze krátce, při ohřevu komory je plný akční 
zásah výměníku využíván po značnou část přechodového děje.  

 

 
Obrázek 33 – Skokové zvýšení žádané teploty 
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Částečně je tento efekt dán také zvoleným teplotním rozsahem, protože pro nízké 
teploty je nutné výrazně zvýšit akční zásah chlazení, protože je rozdíl teplot výměníku a 
chladicí kapaliny v nádrži menší. Zvýšení akčního zásahu při nízkých teplotách zajišťuje 
regulátor výměníku s proměnným zesílením pro chlazení.  

Odezva na zvýšení žádané teploty v komoře má také velmi malý překmit, což 
vyhovuje požadavkům pro regulaci teploty v komoře pro kultivaci rostlin.  

 

 
Obrázek 34 – Akční zásah výměníku při skokovém zvýšení žádané teploty 

8.2 Regulace poruchy způsobené osvětlením 

Přestože je osvětlení komory navrženo tak, aby co nejméně ovlivňovalo teplotu 
v komoře, je vliv tepla dodaného panelem osvětlení nezanedbatelný. Navržený regulátor 
této poruchy minimalizuje dopad zapnutí a vypnutí osvětlení. Výkon dodaný do komory 
osvětlením je tedy kompenzován chlazením výměníku. Pro měření průběhu teploty při 
zapnutí a vypnutí světel byla použita intenzita osvětlení 10%.  

Na průběhu akčního zásahu je vidět jeho postupný nárůst po zapnutí osvětlení. Po 
vypnutí světel akční zásah opět postupně klesá, což odpovídá tomu, že porucha vlivem 
osvětlení má charakter systému prvního řádu.  
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Obrázek 35 – Regulace poruchy způsobené osvětlením 

 

 
Obrázek 36 – Akční zásah při regulaci poruchy způsobené osvětlením 
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8.3 Regulace poruchy způsobené odvlhčovačem 

Porucha způsobená odvlhčovačem je výraznější než světel při malém výkonu. Na 
rozdíl od světel však odvlhčovač nebývá spuštěn dlouhodobě, a tak je jeho celkový dopad 
na komoru menší. Při regulaci poruchy způsobené odvlhčovačem je odchylka od žádané 
teploty menší než ±0,4 °C. Po spuštění odvlhčovače je výměník vychlazen cca o 2 °C aby 
vykompenzoval výkon dodaný komoře. Po skončení působení poruchy je nutné výměník 
opět ohřát na původní teplotu 

 
Obrázek 37 – Regulace poruchy způsobené odvlhčovačem 

 

 
Obrázek 38 – Akční zásah při regulaci poruchy způsobené odvlhčovačem 
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8.4 Regulace vlhkosti 

Na průběhu odezvy systému na skokovou změnu žádané vlhkosti je patrné, že změna 
relativní vlhkosti v komoře je několikanásobně rychlejší než změna teploty. Při 
konstantní žádané hodnotě vlhkost v komoře kmitá kolem žádané hodnoty v rozmezí 
±5%. To je způsobeno ovládáním odvlhčovače. Ten není možné plynule řídit, lze jej 
pouze zapnout nebo vypnout. Odvlhčovač je tedy spuštěn, pokud je akční zásah menší 
než 13%.  

 
Obrázek 39 – Odezva na skokovou změnu žádané hodnoty vlhkosti 

 

 
Obrázek 40 – Akční zásah výměníku při odezvě na skokovou změnu žádané vlhkosti 
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9 ZÁVĚR 

FytoScope je zařízení sloužící pro pěstování rostlin v definovaných podmínkách. 
Jedná se o přístroj pro vědecké účely – vypěstované rostliny jsou často součástí různých 
experimentů, popřípadě slouží pro zkoušení měřicích přístrojů. Je proto důležité, aby 
komora co nejpřesněji udržovala zadané podmínky a nemohla tak způsobit chybu těchto 
experimentů. Zároveň je také důležité, aby nedocházelo k teplotním výkyvům při změně 
žádané teploty či zapnutí osvětlení v komoře. Tyto výkyvy by mohly vést nejen 
k ovlivnění experimentů, ale také k poškození či úhynu rostlin.  

Úkolem této práce bylo vytvořit fyzikální model zařízení FytoScope. Model by měl 
být zpracován tak, aby umožňoval snadnou změnu jak jednotlivých parametrů komory, 
tak i jeho funkčních částí. Předpokládá se jeho budoucí použití při návrhu růstových 
komor a dimenzování jejich akčních členů. Cílem bylo dále na základě znalosti modelu 
navrhnout vhodný regulační algoritmus komory, který bude schopen reagovat na 
poruchy, které do komory vstupují a bude minimalizovat dopad těchto poruch na 
nastavené kultivační podmínky.  

V rámci práce byl v prostředí MATLAB Simulink vytvořen fyzikální model zařízení 
FytoScope. Před vytvořením modelu bylo nutné nastudovat problematiku 
termodynamiky, zejména termodynamiky plynů, dále pak vlastnosti vlhkého vzduchu, 
závislosti různých veličin popisujících vlhkost vzduchu na teplotě a jiných stavových 
veličinách. Mezi největší problémy při tvorbě modelu systému patří stlačitelnost vzduchu. 
Tato problematika byla shrnuta v rešerši na začátku práce.  

Model je založen na simulování látkových a energetických toků v zařízení. Jedná se 
o hmotnostní průtoky suchého vzduchu, vody obsažené ve vzduchu a energie, kterou si 
mezi sebou předávají různé části zařízení. Na základě těchto toků a parametrů jsou pak 
dopočítávány stavové veličiny.  

Pro přehlednost a snadnou úpravu se model skládá z jednotlivých subsystémů, které 
reprezentují samostatné funkční celky. Bylo tak možné postupně ověřit správnou 
funkčnost jednotlivých částí modelu. Pro identifikaci a návrh regulace byla zvolena 
komora Step-In FytoScope. Vytvořený model byl upraven tak, aby odpovídal této 
komoře.  

V rámci identifikace byly porovnávány odezvy modelu a reálné komory. Na základě 
naměřených dat byla upravena koncepce modelu tepelného výměníku, aby lépe odpovídal 
skutečnému provedení. Pro určení parametrů komory byla navržena a provedena měření 
při použití všech akčních členů komory. Měření odezvy komory na akční členy probíhala 
jednotlivě, aby nedocházelo ke vzájemnému ovlivňování měřených přístrojů.  

Parametry, které nebylo možné spočítat z ustálených stavů komory, byly 
kvantifikovány pomocí minimalizace odchylky měřených a simulovaných průběhů.  

Po identifikaci komory byly určeny významné zdroje poruch řízení. Nejvíce ovlivňuje 
teplotu v komoře osvětlení ve stropě komory. Dalším zdrojem tepla je odvlhčovač, který 
ohřívá odvlhčovaný vzduch.  
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Na základě namodelované komory byl navržen regulační algoritmus, který vychází 
z fyzikální podstaty modelu. Regulační schéma vychází ze schématu obvodu s pomocnou 
regulovanou veličinou. Pro regulaci teploty v komoře byl zvolen PS regulátor. Akčním 
zásahem hlavního regulátoru je výkon, který má být dodán komoře. Od tohoto akčního 
zásahu jsou odečítány akční zásahy regulátorů poruch. Výsledný akční zásah je pak 
žádaný výkon dodávaný výměníkem v komoře. Pro regulaci výkonu výměníku byl 
navržen P regulátor s proměnným zesílením. Vzhledem k tomu, že žádanou hodnotou 
regulátoru výměníku je výkon, vychází regulátory poruch přímo z vytvořeného modelu.  

Regulační algoritmus byl implementován do řídicího PLC a prakticky vyzkoušen. 
Odezvy na skokovou změnu žádané teploty mají velmi malý překmit. Byly tak splněny 
požadavky na regulaci kultivačních podmínek v růstové komoře.  
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11 SEZNAM SYMBOL Ů 

a [-] ovládání osvětlení 

cchl [J·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita chladící kapaliny 

cpp [J·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita vodní páry za stálého tlaku 

cpv [kJ·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita suchého vzduchu za stálého tlaku 

cVv [kJ·kg-1·K-1] měrná tepelná kapacita suchého vzduchu za stálého objemu 

Ctěleso [J·K-1] tepelná kapacita topných těles 

d [m] tloušťka vrstvy, kterou se přenáší teplo 

e [-] odchylka měřené a simulované křivky 

em_pára [kg] rozdíl žádané a měřené hmotnosti vodních par v komoře 

eφ [-] rozdíl žádané a měřené relativní vlhkosti v komoře 

EITAE [-] hodnota kritéria ITAE 

EITAE_křivka [-] hodnota kritéria ITAE pro jeden měřený průběh 

EITAE_měření [-] hodnota kritéria ITAE pro všechna zvolená měření 

Fs(p) [-] operátorový přenos komory 

FR_komora(p) [-] operátorový přenos hlavního regulátoru teploty komory 

FR_vlhkost(p) [-] operátorový přenos regulátoru vlhkosti 

FR_osvětlení(p) [-] operátorový přenos regulátoru poruchy vlivem osvětlení 

FR_odvlhčovač(p) [-] operátorový přenos regulátoru poruchy vlivem odvhčovače 

H [J] entalpie 

H0 [J] energie skupenské přeměny vodní páry 

i [J.kg-1] entalpie vzduchu vztažená na 1 kg suchého vzduchu 

k [J·K-1] Boltzmannova konstanta 

Ktěleso [-] rozsah ovládání topení 

Kventil [-] rozsah ovládání ventilu 

Kvym_topení [-] zesílení regulátoru pro topení 

Kvym_chlazení [-] zesílení regulátoru chlazení 

l23 [kJ.kg-1] měrné výparné teplo vody 

mp [kg] hmotnost vodní páry ve vzduchu 

mpo [kg] počáteční hmotnost vodních par 

mv [kg] hmotnost suchého vzduchu 



68 

M  [kg·mol-1] molová hmotnost 

Mp [kg] hmotnost vodní páry nasyceného vzduchu 

Mpára [kg·mol-1] molová hmotnost páry 

Mvzduch [kg·mol-1] molová hmotnost vzduchu 

n [mol] látkové množství 

nměření [-] počet měření 

N [-] počet molekul plynu 

NA [mol-1] Avogadrova konstanta 

p [Pa] tlak vzduchu/operátor Laplaceovy transformace 

pp [Pa] parciální tlak vodní páry 

pp“ [Pa] parciální tlak nasycené vodní páry 

P [W] výkon 

Pabsorbce [W] výkon vodní páry odebrané odvlhčovanému vzduchu 

Pchl_in [W] výkon chladící kapaliny vstupující do výměníku 

Pchl_out [W] výkon chladící kapaliny vystupující z výměníku 

Pchl_od [W] výkon odebraný výměníku chladícím potrubím 

Pc_LED [W] offset ztrátového výkonu osvětlení 

Pdo okolí [W] výkon předaný do okolí 

Pin [W] vstupní výkon 

Pkom_do [W] výkon dodaný komoře 

Pkom od [W] výkon odebraný komoře 

Pk_LED [W] lineárně závislá část ztrátového výkonu osvětlení 

PLED ztráty [W] ztrátový výkon osvětlení 

Pout [W] výstupní výkon 

PΔT [W] Výkon dodaný odvlhčovanému vzduchu 

Psklo_od [W] výkon odebraný sklu 

Ptěleso_do [W] výkon dodaný výměníku topným tělesem 

Ptopení [W] výkon topných těles 

Pvent [W] ztrátový výkon ventilátorů 

Pvýměník [W] výkon, který dodává výměník komoře 

Pvzduch_do [W] výkon dodaný výměníku ze vzduchu 

Pzáření [W] výkon dodaný komoře zářením osvětlení 
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Q [W] teplo 

Qm_chl [kg·s-1] hmotnostní průtok chladící kapaliny 

Qmp [kg·s-1] součet hmotnostních průtoku vodní páry proudících do komory 

Qmv [kg·s-1] součet hmotnostních průtoku suchého vzduchu proudících do komory 

Qm_vzduch [kg·s-1] hmotnostní průtok suchého vzduchu 

Qm_voda [kg·s-1] hmotnostní průtok vodní páry 

Qm_voda_in [kg·s-1] hmotnostní průtok vodní páry vstupující do odvlhčovače 

Qm_voda_out [kg·s-1] hmotnostní průtok vodní páry vystupující z odvlhčovače 

Qv [m3·s-1] objemový průtok vzduchu ventilátory 

R [J·K-1] univerzální plynová konstanta 

Rstěna [m2.K.W-1] odpor proti prostupu tepla stěnou komory 

Rt [m2.K.W-1] odpor prostupu tepla 

Rvýměník-těleso [m2.K.W-1] odpor prostupu tepla mezi výměníkem a tělesem 

Rvýměník-voda [m2.K.W-1] odpor prostupu tepla mezi výměníkem a chladicí kapalinou 

S [m2] plocha 

t [°C] teplota ve stupních Celsia 

tmax [s] doba měření 

T [K] teplota v Kelvinech 

T0 [K] počáteční teplota v komoře 

T1 [K] teplota teplejší části tělesa 

T2 [K] teplota studenější části tělesa 

Tchl_in [K] teplota chladící kapaliny vstupující do výměníku 

Tchl_out [K] teplota chladící kapaliny vystupující z výměníku 

Tchl_zásobník [K] teplota chladící kapaliny v zásobníku 

TINVent [K] teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech 

TINTopení [K] teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech a topení 

Tkomora [K] teplota v komoře 

Tnádrž [K] teplota chladící kapaliny ve výměníku 

Tnádrž0 [K] počáteční teplota chladící kapaliny ve výměníku 

Tstěna [K] teplota středu vnější stěny komory 

TINVent [K] teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech 

TINTopení [K] teplota v komoře po ustálení při zapnutých ventilátorech a topení 
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TOUT [K] teplota okolí 

Tvzduch_in [K] teplota vzduchu vstupujícího do výměníku 

Tvzduch_out [K] teplota vzduchu vystupujícího z výměníku 

Tvzduch_out_vyp [K] vypočtená teplota vzduchu vystupujícího z výměníku 

Tvýměník0 [K] počáteční teplota žeber výměníku 

Tvýměník [K] teplota žeber výměníku 

Tvz [s] perioda vzorkování 

Tzvlh [K] teplota vody ve zvlhčovači 

v(t) [-] vektor pro normalizaci délky měření 

V [m3] objem 

x [-] měrná vlhkost vzduchu 

xp [-] měrná vlhkost vzduchu vstupujícího do odvlhčovače 

xT [-] měrná vlhkost vzduchu vystupujícího z odvlhčovače 

xventil [-] poloha ventilu 

ΔT [K] přírůstek teploty 

λ [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti 

λsklo [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti stěny komory 

ρp [kg.m-3] měrná hmotnost vodní páry 

ρp“ [kg.m-3] měrná hmotnost nasycené vodní páry 

ΣPdodaný [W] součet všech výkonů dodaných komoře 

ΣPodebraný [W] součet všech výkonů odebraných komoře 

ΣQm_vzduch_do [kg∙s-1] součet hmotnostních průtoků suchého vzduchu proudícího do komory 

ΣQm_voda_do [kg∙s-1] součet hmotnostních průtoků vodní páry proudící do komory 

φ [%] relativní vlhkost vzduchu 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Simulační schémata modelu 
Příloha 2 – Obsah přiloženého CD 
Příloha 3 – CD 
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Příloha 1 
Simulační schéma cirkulačního ohřevu a chlazení 
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Simulační schéma netěsností komory 
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Simulační schéma odvlhčovacího okruhu 
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Příloha 2 
Obsah přiloženého CD: 

Elektronická verze práce 
Složka Optimalizace modelu obsahuje model v programu MATLAB Simulink, 

funkce pro optimalizaci a skripty pro spuštění modelu. Složka také 
obsahuje naměřená data.  

Složka Regulace modelu obsahuje model pro ověření regulace modelu a skript pro 
načtení parametrů.  

Složka Sběr dat obsahuje program pro sběr dat z fytotronu a jejich ukládání do 
PC.  

Složka PLC obsahuje řídicí program v prostředí CX-programmer nahraný 
v řídicím PLC.  


