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Anotace závěrečné práce 
 
Jahn, R.; Návrh a realizace řízení teplo-vzdušného modelu pomocí osobního počítače, 

Institut ESŘ – 545 VŠB-TUO, 2008. 57 s Diplomová práce, vedoucí: Řepka, M. 

 

Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci řízení pro laboratorní teplo-

vzdušný model. Tento model zakoupila škola a já ho používám pro svou diplomovou 

práci. Mým cílem bylo navrhnout a realizovat PID a FUZZY regulátory pro laboratorní 

model pomocí jazyka C pro platformu WIN32. Navržené regulátory jsou v závěru práce 

porovnávány pomocí kvality řízení. Dále budu vytvářet programové řízení.  

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Jahn, R.; Design and realization control warm-air model whereby the personal computer,  

Institute of Economic and Control Systems, VŠB  -  Technical University of Ostrava, 

2008. 57 pages. Thesis, head: Řepka, M.  

 

This graduation theses is about  design and realization control to laboratory warm-air 

model. This model was buy school and  I am exploiting for my graduation theses. My end 

was  design and realization PID and FUZZY regulators for laboratory model with using 

personal computer by the help of language C for platform WIN32.  Designed regulators 

are contrasted help quality control. Then I maked up program control.    
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1.Úvod 
 

Úkolem této diplomové práce je návrh a realizace řízení teplo-vzdušného 

laboratorního modelu pomocí osobního počítače. Jako řídící systém používám osobní 

počítač vybavený kartou MF614. Řídící algoritmy zrealizuji  pomocí jazyka C pro 

platformu WIN32. 

 
Obrázek 1-1  Obecné zapojení PC s modelem 

 

Před rokem bylo hlavním úkolem Ing. Segeťi navrhnout PID regulátor a realizovat 

ho pomocí PLC.  

 
Obrázek 1-2  Obecné zapojení PLC s modelem 

 

Já se budu se zabývat návrhem a realizací PID regulátoru. Pomocí metody pokus 

omyl se snažit najít vhodné konstanty jednotlivých regulátorů typu P, I a D. Poté budu 

navrhovat a realizovat FUZZY regulátor, který reguluje s nulovou regulační odchylkou. 

Najít vhodnou bázi pravidel, která nejlépe vyhovuje podmínkám regulované soustavě.  

Každá báze pravidel je jinak vytvořena, a proto se nehodí na některé regulované soustavy. 

Nakonec porovnám PID a FUZZY regulátor, budu se snažit zjistit, který z nich má lepší 

regulační vlastnosti. Dále mi bude vstupní požadovanou veličinu vytvářet program, tzn., 

že budu vytvářet programové řízení teplo-vzdušného modelu.  

Řízení pomocí osobního počítače oproti PLC může představovat řadu výhod i 

nevýhod. Pomocí PC můžeme řídit několik modelů najednou, tzn., že můžeme mít pod 

operačním systémem spuštěných několik dalších procesů. Další výhodou je, že máme 

větší možnost použití předdefinovaných datových typů, některé starší verze PLC 

neumožňují pracovat s pohyblivou řadovou čárkou (double, float), což nás může značně 

omezovat. Nevýhody spočívají v tom, že osobní počítač nemůžeme umístit do běžného 

provozu, kde je velký  prach, teplota nebo nebezpečí otřesů. V takovýchto případech je 

lepší použít PLC.   
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2. Analýza teplo-vzdušného modelu  
 

Cílem této kapitoly je popis teplo-vzdušného modelu, popis propojení teplo-

vzdušného modelu s řídícím systémem, vytvoření statické a dynamické charakteristiky 

teplo-vzdušného modelu a v poslední řadě popis statické charakteristiky A/D a D/A 

převodníku multifunkční karty MF614. Analýzu teplo-vzdušného modelu dělám proto, 

abych se seznámil s jednotlivými částmi modelu a pochopil, jak fungují. Statická 

charakteristika modelu a karty MF614 mi má pomoci pochopit jak bude reagovat výstup 

na vstupní podněty. Pomocí dynamické charakteristiky pak zjišťuji, o jakou soustavu se 

jedná a vytvářím matematický model. Popis měření statických charakteristik modelu, 

karty MF614 a dynamické charakteristiky je popsán v dalších papilotách.     

Teplený model na  obrázku 2-1 a obrázku 2-2, který zde popisuji, jsem nevytvořil 

sám. Je majetkem školy a já ho jen využívám ke své práci.   

 

 

 
Obrázek 2-1  Laboratorní teplo – vzdušný model, viz. [3] 

 

 

 

Základem teplo-vzdušného modelu je žárovka, která se po připojení na napětí 

rozsvítí a začne ohřívat okolní vzduch. Žárovka má sice fungovat jako zdroj světla, ale 

velká část výkonu žárovky je využívána tepelně. Další část modelu je ventilátor. Ten nám 

slouží pro vyfoukávání teplého vzduchu z modelu ven.  Můžeme říct, že zde máme k 

dispozici dvě akční veličiny. Jedna je napětí na žárovce a druhá napětí na ventilátoru. V 

našem případě budu využívat  jen jedné akční veličiny a to je napětí na žárovce.  
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Vedle žárovky se nacházejí termistor T3. Termistor je polovodičová součástka bez 

přechodu PN, vyrobena z polykrystalického materiálu. Typickou vlastností je velký 

záporný teplotní součinitel jeho odporu. Znamená to, že odpor termistoru při zvyšování 

teploty velmi klesá viz. [4].  

 
Obrázek 2-2   Redukovaný laboratorní model, viz. [3] 

 
 
 

Jelikož termistor funguje na principu změny odporu na teplotě, musíme mít k 

dispozici elektronické zapojení, které nám umožní, že už nebudeme muset brát v úvahu 

proud, který se bude zákonitě měnit, pokud bude odpor termistoru měnit svou hodnotu. 

Pomocí elektronických obvodů (obrázek 2-3 ) budeme pracovat pouze s napětím viz. [3]. 

 

 

 
Obrázek 2-3   Elektronické obvody, viz. [3] 
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Propojení modelu s řídícím systémem 

 
 

PC MF 614
Elektronické 

obvody Model

Svorkovnice

B1 B2

 
Obrázek 2-4   Propojení modelu c PC 

 

 

Řídícím systémem je v našem případě PC vybavený určitým algoritmem. Na 

obrázku 2-4 je schéma zapojení teplo-vzdušného modelu s PC. V osobním počítači je 

multifunkční karta MF614, která představuje rozhraní mezi PC a modelem. Multifunkční 

karta převádí analogový signál na digitální a naopak. Fyzické spojení PC s modelem nám 

umožňuje svorkovnice. V tabulce 2-1 a 2-2 jsou žlutě vyznačeny piny, které používám ve 

svém zapojení.     

 

 

Konektor B2  

PIN Prvek v modelu 

1 Fotorezistor 

2 Termistor T2 

3 Termistor T3 

4 Termistor T1 

5 nezapojeno 

6 Termoanemometr 

7 Vrtulkový průtokoměr 

8 – 14 Nezapojeno 

15 Žárovka 

16 Ventilátor 

17 – 24 Nezapojeno 

25 GND 

Tabulka 2-1  Piny konektoru B2, viz. [3] 
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Konektor B1 

pin popis pin popis 

1 AD0 20 DA0 

2 AD1 21 DA1 

3 AD2 22 AGND 

4 AD3 23 DA2 

5 AD4 24 DA3 

6 AD5 25 AGND 

7 AD6 26 -12V 

8 AD7 27 +12V 

9 AGND  28 +5V 

Tabulka 2-2  Piny Konectoru B1, viz [1] 

 

 

 V tabulce 2-2 vidíme žlutě vyznačený pin číslo 1 a pin číslo 9. Tyto dva piny 

slouží pro připojení termistoru. Využívají A\D převodník, který převádí hodnotu napětí 

z termistoru T3 do PC. Na pin číslo 20 připojíme žárovku. Na pin číslo 21 připojíme 

ventilátor. Pin číslo 22 je společná zem pinu 20 a 21. Piny 20,21 a 22 využívají D\A 

převodník. Popis všech pinů konektoru B1 najdeme viz. [1]. Na obrázku 2-5 je propojení 

konektoru B1 s konektorem B2. 

 

 

 
Obrázek 2-5  Propojení pinů konektoru B1 a B2 
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2.2  Identifikace 
 

Cílem této kapitoly je vytvořit statickou a dynamickou charakteristiku  teplo-

vzdušného modelu. V poslední části budu vytvářet a popisovat statickou charakteristiku 

A/D a D/A převodníku karty MF614.  

2.2.1  Statická charakteristika modelu 
  
 Statická charakteristika je závislost výstupní veličiny na vstupní veličině viz.[2]. 

Statickou charakteristiku děláme proto, abychom věděli, jak bude reagovat výstupní 

veličina, když budeme měnit vstupní veličinu. Pro přesnou regulaci je nutné vědět, jak 

velký má být akční zásah do systému a co můžeme přibližně očekávat na výstupu 

systému.    

 
 

 
Obrázek 2-6  Popis vstupu a výstupu systému 

 

 

Na obrázku 2-6 je popis vstupu a výstupu systému. Na systém působí akční a 

poruchová veličina, která ho ovlivňuje. Naším systémem je žárovka, která působí na 

okolí. Výstupní veličina našeho systému je teplota vzduchu neboli napětí na termistoru 

T3.  

Měření statické charakteristiky jsem prováděl pomocí nastavování napětí na 

vstupu od 1 do 10V. Nejprve jsem počkal, až model vychladne a pak jsem nastavil 

hodnotu napětí na1V. Poté jsem sledoval, jak reaguje výstup a na jaké hodnotě se ustálí. 

Zjistil jsem, že se výstupní hodnota nikdy neustálila. Ustálený stav by měl být takový 

stav, který by už neměnil svou hodnotu. Čekal jsem  40 minut až  se mi hodnota ustálí. 

Avšak i po této době  výstup stále nepatrně měnil svou hodnotu řádově v setinách. Tento 

stav jsem už považoval za ustálený. 
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Měření statické charakteristiky trvá poměrně dlouho a navíc musíme provést 

několik měření po sobě. Abychom mohli hodnoty zprůměrovat a zjistit pokud možno co 

nejpřesnější hodnoty, měřil jsem každou hodnotu zhruba kolem 40 minut. Po této době se 

veličina alespoň přibližně ustálila. Jelikož Ing. Segeťa měřil to stejné, snažil jsem se 

porovnat jeho a své zesílení, které se po srovnání  moc nelišily.  

Provedl jsem dvojí měření statické charakteristiky. Výsledky jsou v přiloženém 

souboru Identifikace.xls.  

 

Statická charakteristika

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

u(t)  

U[V]

y(t)  

 U[V]

y1(t)

y2(t)

yprůměr(t)

 
Obrázek 2-7  Graf statické charakteristiky 

 

 

Dle charakteristiky na obrázku 2-6 můžu určit, že se jedná o lineární soustavu. 

Zesílení soustavy lze spočítat dle  vzorce. 

 

 k = 523.0
110

12,483,8

minmax

minmax
=

−

−
=

−

−

uu

yy
           (1) 

 

Zesílení, které naměřil Ing. Segeťa ( k = 0.525 ) viz.[3].  
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2.2.2   Dynamická charakteristika modelu 
 

Dynamická charakteristika je závislost výstupní veličiny na čase [2]. Měření 

dynamické charakteristiky děláme proto, abychom mohli určit, o jakou regulovanou 

soustavu se jedná. Dále abychom mohli stanovit časovou konstantu regulované soustavy a 

vypočítat matematický model. Provedl jsem tři měření v různých napěťových rozsazích.  

 

� 1. měření od 2V do 8V 

� 2. měření od 4V do 10V 

� 3.měření  od 3V do 7V 

 

U prvního měření jsem nastavil hodnotu napětí na vstupu 2V. Poté jsem čekal 40 

min, až se mi hodnota napětí na výstupu ustálí. Poté jsem provedl skokovou změnu  a 

zvýšil hodnotu vstupního napětí ze  2V na 8V. Měření trvalo 1h. Naměřené hodnoty 

jsou  v souboru identifikace.xls. Stejným způsobem jsem postupoval při dalších dvou 

měřeních.  

 

Dynamická charakteristika

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361

t(s)

y(t) 

  U[V]

 2 -> 8 U[V]

 4 -> 10 U[V]

 3 -> 7 U[V]

Obrázek 2-7   Dynamická charakteristika 
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Podle dynamické charakteristiky na obrázku 2-7 se jedná o proporcionální systém 

se setrvačností 1. řádu.  

 

2.2.2.1  Matematický model  
 
  Matematický model byl vytvořen na základě Aproximace proporcionální 

soustavou se setrvačností 1. řádu viz. [6].  

 
Obrázek  2-8  Aproximace proporcionální soustavou se setrvačností 1. řádu 

 

 

Na ose y jsem si změřil hodnotu 0,63h a zjistil časovou konstantu, která je                  

3621 =T s. Matematický model vytvořený z dosažených výsledků pomocí metody na 

obrázku 2-8 je 

               
1362

523.0
 Gs(s)

+
=

s
                                 (2) 

 

Matematický model, který navrhl Ing. Segeťa  

                Gs(s) = 
1493

525.0

+s
                                            (3) 

 

Matematický model nám slouží k tomu, abychom pomocí časové konstanty mohli 

určit periodu vzorkování. Perioda vzorkování se vypočítá pomocí vzorce viz. [2] 

              s
T

T 2.36
10

362

10
1

===                        (4) 
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2.3 Statická charakteristika multifunkční karty MF614 
 

Maximální napěťový rozsah karty MF614 je od -10 do  +10V. Pro moje účely mi 

bude stačit rozsah od 0 do 10V viz. tabulka 2-3. Podrobnější informace viz.[1]. 

 
Digitální vstup Napěťový výstup 

Hexadecimální 
soustava 

Dekadická 
soustava 

 

0xFFF 4095 10V 
0x800 2048 0V 
0x000 0 -10V 

Tabulka 2-3 D/A výstup 

 
2.3.1   D/A převodník 
 

D/A převodník převádí digitální signál na analogový. Do převodníku vstupuje 

digitální hodnota v rozsahu 2048 - 4095 a vystupuje hodnota napětí v rozsahu 0 – 10V.  

 

 
Obrázek  2-9  D/A převodník 

 
 
Na obrázku 2-10 je statická charakteristika D/A převodníku.  

 

Statická charakteristika D/A převodníku

2048

2253

2458

2663

2868

3073

3278

3483

3688

3893

4098

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

U[V]

  

Obrázek  2-10  Statická charakteristika  D/A převodníku 
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2.3.2   A/D převodník 
 

A/D převodník převádí analogový signál na digitální. Do převodníku vstupuje 

hodnota napětí v rozsahu od 0–10V a vystupuje digitální hodnota v rozsahu 0–10.   

 
 
 

 
Obrázek 2-11  A/D převodník 

 
 

Na obrázku 2-12 je statická charakteristika A/D převodníku.  

 
 

Statická charakteristika A/D převodníku

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

U[V]

 
Obrázek 2-12  Statická charakteristika  A/D převodníku 
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3.Návrh a řízení teplo-vzdušného modelu 

 
Cílem této kapitoly  je navrhnout jednotlivé regulátory typu P, I, D a jejich 

kombinace. Výsledkem by měl být PID regulátor, který reguluje s nulovou regulační 

odchylkou. Dále budu navrhovat fuzzy regulátor teplo-vzdušného modelu, který dokazuje 

stejných regulačních vlastností jako PID regulátor. Posledním úkolem této kapitoly bude 

navrhovat programové řízení teplo-vzdušného modelu.   

 

3.1 Regulační obvod 
 
Obecné schéma: 

 
Obrázek  3-1  Obecné schéma regulačního obvodu 

 
 

Popis veličin je v seznamu použitých symbolů a zkratek.   

 
 
Podrobné schéma: 

 
Obrázek  3-2  Podrobné schéma regulačního obvodu 

 

 

Popis veličin je v seznamu použitých symbolů a zkratek. 

 

Regulačním obvodem (obrázek 3-1) je teplo-vzdušný model s PC. Do systému 

vstupuje řídící veličina, kterou si volíme, a která se pohybuje v rozsahu od 0 do 10V. Ze 
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systému vystupuje řízená veličina, kterou se snažíme regulovat a hodnota této veličiny se 

pohybuje v rozsahu od 0 do 10V.  

 

 

3.1.1 Regulátor 
 

Regulátor

u(kT)

y(kT)

w(kT)
e(kT)

 

Obrázek 3-3  Oblokové schéma regulátorů 

 

Na  obrázku 3-3 je blokové schéma regulátoru. Regulátorem je v našem případě 

osobní počítač s vhodným algoritmem.  Do regulátorů vstupuje regulační odchylka 

(e(kT)), kterou vypočítáme  

e(kT) =  w(kT) - y(kT)                                     (5) 

 
 Vzorkovací periodu jsem zvolil T = 1s. Výstupem z regulátoru je akční veličina, 

kterou vypočítává regulátor pomocí regulační odchylky. Tato akční veličina, která působí 

na regulovanou soustavu, se pohybuje v rozsahu od 0 do 10V.   

 

 
3.1.1.1  Proporcionální regulátor 
 
 Nejjednodušším typem regulátoru je proporcionální regulátor. V RO pracuje 

s trvalou regulační odchylkou při regulaci proporcionálních regulovaných soustav viz[2].  

Velikost akční veličiny proporcionálního regulátoru vypočítáme  

 

 RP kteu *)(=          (6) 

 

Proto, abych mohl určit vhodné zesílení regulátoru, použiji metodu pokus omyl 

viz. [5]. Zesílení regulátoru jsem postupně zvyšoval tak dlouho, až jsem při skokové 
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změně požadované veličiny (w) dostal požadovaný průběh regulované veličiny. Přičemž 

jde o proporcionální regulátor, takže budeme mít trvalou regulační odchylku.    

  
 Získaná charakteristika při 3550 =r . 

Regulátor č. 1         

Proporcionální regulátor

0

1

2

3

4

5

6

0:00:00 0:00:30 0:01:00 0:01:30 0:02:00 0:02:30 0:03:00 0:03:30 0:04:00

t[hh:mm:ss]

y(t) 

  U[V]

y(t) 3->5V

w

 
Obrázek 3-4   Proporcionální regulátor 

 

 

3.1.1.2  Integrační regulátor 
 

Integrační regulátor funguje tak, že vynásobí regulační odchylku integrační 

konstantou. V regulačním obvodě pracuje pouze s přechodnou regulační odchylkou. 

Nevyhoví podmínkám stability, pokud by měl regulovat integrační regulovanou soustavu 

viz. [2]. Velikost akční veličiny integračního regulátoru vypočítáme  

 

dtteru
t

I )(
0

1 ∫=
−

        (7) 

 

Pro řízení v diskrétních regulačních obvodech používáme diskrétní algoritmy 

regulace viz. [2]. Jelikož osobní počítač pracuje pouze v diskrétních časových 
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okamžicích, nahrazujeme spojitý integrační regulátor sumačním regulátorem. Pro náhradu 

integrace jsem použil zpětnou obdélníkovou metodu viz. [2].  

 

k

i

iTeTrkTI
1

1 ))(()(
=

− ∑=        (8) 

 

Proto abych určil vhodné zesílení sumačního regulátoru, jsem postupoval pomocí 

osobního zkoumání. Zkoušel jsem různé typy konstant a nakonec jsem si zvolil hodnotu 

1−
r = 5. Pokud by byla hodnota 1−

r  moc malá, tak by regulátor dosahoval požadované 

regulační veličiny moc pomalu, což nebylo mým cílem. Chtěl jsem navrhnout regulátor, 

který reguluje co nejrychleji s co nejmenším překmitem. Pokud by byla hodnota 1−
r  moc 

velká, tak by regulátor dosahoval požadované regulační veličiny  rychleji, ale na úkor 

přesnosti regulačního pochodu.   

 

Získaná charakteristika při 51 =
−

r . 

Regulátor č. 2 

Integrační regulátor

0

1

2

3

4

5

6

0:00:00 0:00:30 0:01:00 0:01:30 0:02:00 0:02:30 0:03:00 0:03:30 0:04:00

t[hh:mm:ss]

y(t) 

 U[V]

y(t) 3->5V

w

 
Obrázek  3-5  Integrační regulátor 
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3.1.1.3  Derivační regulátor   
 

Derivační regulátor je typ regulátoru, který se nedá použít samostatně, většinou ho 

používáme s jiným typem regulátoru.  Pracuje s rychlostí změny regulační odchylky 

viz.[2]. Velikost akční veličiny derivačního regulátoru vypočítáme  

 

 
dt

tde
ruD

)(
1=          (9) 

         

Pro řízení v diskrétních regulačních obvodech nahrazujeme spojitý derivační 

regulátor diferenčním regulátorem.  

 

 

 
T

TkekTe
kTD

])1[()(
)(

−−
=        (10) 

 

3.1.1.4  PID regulátor 
 

„PID regulátor v uzavřeném regulačním obvodě vlivem I složky odstraňuje 

trvalou regulační odchylku a vlivem D složky zlepšuje stabilní vlastnosti regulačního 

obvodu. Z počátku přechodového děje převládá derivační složka a postupem času 

převládá integrační složka“ viz. [2]. Na obrázku 3-6 je součet akčních veličin 

jednotlivých regulátorů.  

 

 
Obrázek 3-6  Celková akční veličina PID regulátoru 
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Pro návrh parametrů regulátoru jsem použil metodu pokus omyl viz. [5]. Nejprve 

jsem se snažil najít vhodný PI regulátor, který bude rychlý a stabilní a poté přidat 

vhodnou derivační složku, která mi ještě vylepší vlastnosti regulátoru. Postupně jsem 

zvyšoval 0r  až na hodnotu 355, kdy došlo k ustálení regulátoru, ale s trvalou regulační 

odchylkou. Poté jsem zelílení regulátoru snížil na 75% předchozí hodnoty a pomalu jsem 

začal snižovat integrační časovou konstantu až na hodnotu Ti = 80. Po delší době začal 

regulátor regulovat s nulovou regulační odchylkou s menšími kmity. Nevýhodou tohoto 

regulátoru na obrázku 3-7 je, že mu trvá poměrně dlouhou dobu, než se ustálí. Proto jsem 

hledal regulátor, který by reagoval mnohem rychleji  a s menšími překmity.  

 

PI regulátor : 

Získaná charakteristika při hodnotách   

8.2

226

1

0

=

=

−
r

r
 

Regulátor č. 3 
 

   

PI regulátor

0

1

2

3

4

5

6

0:00:00 0:00:30 0:01:00 0:01:30 0:02:00 0:02:30 0:03:00 0:03:30 0:04:00

t[hh:mm:ss]

y(t)

 U[V]

y(t) 3->5V

w

 
Obrázek  3-7  PI regulátor 

 

 

Dále jsem zkoušel nechat stejné zesílení proporcionálního regulátoru 2260 =r a 

snížil jsem integrační časovou konstantu na Ti = 50 oproti předchozích 80. Zesílení 
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integračního regulátoru tedy bylo 52.41 =
−

r . Ale ani tento regulátor nedosahoval 

mnohem lepších výsledku než předchozí.  

Dále jsem zkoušel zmenšit zesílení proporcionálního regulátoru na  1300 =r  a jen 

lehce zvětšit zesílení integračního regulátoru na 2.51 =
−

r . Získal jsem tedy regulátor na 

obrázku 3-8, který reguloval mnohem rychleji a s menšími překmity než předchozí PI 

regulátory.   

PI regulátor : 

Získaná charakteristika při hodnotách   

2.5

130

1

0

=

=

−
r

r
 

Regulátor č. 4 
 

PI regulátor

0

1

2

3

4

5

6

0:00:00 0:00:30 0:01:00 0:01:30 0:02:00 0:02:30 0:03:00 0:03:30 0:04:00

t[hh:mm:ss]

y(t) 

 U[V]

y(t) 3->5V

w

 
Obrázek 3-8  PI regulátor 

U dalšího typu regulátoru na obrázku 3-9   jsem nastavil 1100 =r  a 51 =
−

r . Tento 

regulátor dosahoval lepších výsledků než regulátor na obrázku 3-8.  
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PI regulátor : 

Získaná charakteristika při hodnotách   

5

110

1

0
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=
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r

r
 

 

Regulátor č. 5 

PI regulátor

0
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5

6

0:00:00 0:00:30 0:01:00 0:01:30 0:02:00 0:02:30 0:03:00 0:03:30 0:04:00

t[hh:mm:ss]

y(t) 

 U[V]

y(t) 3->5V

w

 
 Obrázek 3-9  PI regulátor 

   

Zkoušel jsem hledat další konstanty PI regulátoru, ale už jsem nedosáhl lepších 

výsledků než u posledního regulátoru na obrázku 3-9. Proto jsem postupoval podle 

pokynu pro hledání derivačního zesílení metodou pokus omyl viz. [5].  Derivační časovou 

konstantu  jsem nastavil na hodnotu podle vzorce: 

2,36
10

362

10

1
===

T
TD .        (11) 

 
Po vyzkoušení jsem zjistil, že akční veličina derivačního regulátoru je příliš 

aktivní a že se velmi nepříznivě projevují šumy. Regulátor byl velmi nestabilní. Proto 

podle zadání metody pokus omyl viz. [5] je lepší derivační regulátor vyřadit. Zkoušel 

jsem tedy zesílení derivačního regulátoru hledat ručně. Nechal jsem hodnotu 1100 =r  a 

51 =
−

r  a jen jsem dolaďoval derivační zesílení 1r . Nastavil jsem 1r  na 0,88 a zjistil jsem, 
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že má minimální vliv na  regulační pochod. Poté jsem nastavil 1r  na 2.2 a došel jsem ke 

zjištění, že se PID regulátor  chová ještě hůř než regulátor č.5. Další můj náhodný pokus 

se zastavil na čísle 1,11 =r  a zjistil jsem, že tento regulátor na obrázku 3-10 má velice 

dobré regulační vlastnosti. Doba dosažení požadované hodnoty je 1:35 [mm:ss]. 

Maximální překmit po dosažení požadované hodnoty je 0,07V, čili jsem se dostal na 

hodnotu 5,07V a to jen na velice krátkou chvíli, kdy hned zareagovala derivační složka 

PID regulátoru. Poté jsem se ještě snažil nalézt vhodnější zesílení derivačního regulátoru, 

ale už jsem nedosáhl lepších regulačních vlastností než u regulátoru na obrázku 3-10. 

 

PID regulátor : 

Získaná charakteristika při hodnotách   
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1r  = 1.1 

Regulátor č. 6 
 

PID regulátor
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w

  

Obrázek 3-10  PID regulátor 
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3.1.1.5 Fuzzy řízení 
 

Slovo „Fuzzy“ znamená česky mlhavý, neurčitý. Základní myšlenka teorie fuzzy 

množin spočívá ve vyřešení problému, zda  určitý prvek patří nebo  nepatří do dané 

množiny viz[9]. „Teorie fuzzy množin spočívá v zavedení tzv. stupně příslušnosti prvku 

k množině, který může nabývat hodnot z intervalu <0,1>“ viz.[9].   

 „Fuzzy řízení je vhodné zejména tam, kde neznáme matematický popis regulované 

soustavy, ale které dovede člověk řídit. Lze určit hodnotu výstupu, aniž tak známe vzorce 

mezi vstupem a výstupem. Také dává dobré výsledky v případech, kdy se regulovaná 

soustava klasickým řízením zvládá velice špatně nebo vůbec. Tam kde postačí klasický 

PID regulátor, je zbytečné používat fuzzy regulátor. Typickou oblastí nasazení fuzzy 

regulátoru jsou soustavy s výraznými nelinearitami, s dopravním zpožděním, soustavy 

jejichž parametry se mění v čase, nebo soustavy obtížně či vůbec neidentifikovatelné“ 

viz.[10].  

Aby mohl PID regulátor určit akční veličinu, musí pomocí jednotlivých vzorců 

regulátoru typu P, I a D vynásobit regulační odchylku konstantou regulátoru a poté tyto 

jednotlivé akční veličiny sečíst. K tomu, aby mohl fuzzy regulátor stanovit akční veličinu, 

musí : 

� vytvořit fuzzy množiny a lingvistické proměnné 

� provádět operace s fuzzy množinami     

� vyhodnocovat rozhodovací pravidla – báze pravidel 

� přiřadit k výstupní fuzzy množině vhodnou ostrou hodnotu akční veličiny 

viz. [9]. 

 

 

„Fuzzy logika a fuzzy logické funkce pracují s lingvistickými (jazykovými) 

proměnnými typu „přivři ventil“, „velké teplo“, „chladno“ apod. Fuzzy logika naplňuje 

toto slovní vyjádření matematickým obsahem, aby tomu rozuměl PC. Funkci příslušnosti 

µA(t) daného prvku (teploty) k fuzzy množině A může nabývat hodnot od 0 do 1. Při 

hodnotě 0 prvek do množiny určitě nepatří, 0.2 znamená asi sotva, 0.5 možná, 0.8 téměř 

jistě, 1 znamená jistá příslušnost k dané množině“ viz.[10].  

Jako příklad si  uvedu teplotu v místnosti. Mám množinu označovanou jako 

„ideální teplota“.  
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Obrázek 3-11   Fuzzy množina – trojúhelníkový tvar, viz.[9] 

 

t[°C] µA(t) Slovní vyjádření 

0 0 Rozhodně ne 

13 0.25 Ne 

15 0.5 Možná  

18 0.75 Možná ano 

20 1 Zcela jistě 

23 0.75 Možná ano 

Tabulka  3-1    Příklad funkce příslušnosti 

 

 Nemusím být expert, abych mohl říct, že teplota 0°C není zcela určitě příjemná, 

12°C asi sotva a 18°C možná. Zvolil jsem si teplotu 20°C jako „ideální teplotu“. Každý 

by si mohl zvolit jinou hodnotu  „ideální teploty“. Pro někoho by byla „ideální teplota“  

např. 18°C , pro někoho zase 25°C. Graficky vyjádřena funkce příslušnosti je na obrázku 

3-11 a má trojúhelníkový tvar, který bývá velmi přesný. Na obrázku 3-12 je funkce 

příslušnosti s lichoběžníkovým tvarem, který je nejobvyklejší. V tomto případě by  

„ideální teplota“   byla v rozsahu od 15°C do 25°C.  
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Obrázek 3-12   Fuzzy množina - lichoběžníkový tvar, viz.[9] 

 

Někdy nevystačíme s jednoduchými fuzzy množinami, ale budeme používat 

složené množiny např.(chladno, horko, teplo). Poté se pomocí grafu provádí sjednocení 

těchto množin, průnik apod. Ve své diplomové práci je nebudu využívat. Podrobnější 

informace viz.[8], [9], [10].   

 

„Fuzzy regulátor musí nejprve přiřadit zvoleným vstupním veličinám jazykovou 

hodnotu. To se provede nejlépe pomocí funkcí příslušnosti, které bývají voleny obvykle 

pomocí lichoběžníku nebo trojúhelníku. Tato etapa je označovaná jako fuzzyfikace. 

V dalším kroku určí fuzzy regulátor na základě znalostí experta slovní hodnoty, jak velký 

bude akční zásah do systému. V závěrečné etapě se převede slovní vyjádření na konkrétní 

číselné hodnoty“  viz[10].  

Na obrázku 3-13 máme blokové schéma fuzzy regulátoru. Do systému nám 

vstupuje  regulační odchylka a vystupuje akční veličina.  

 

 

Obrázek 3-13 Fuzzy regulátor, , viz.[9] [8] 
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3.1.1.5.1   Fuzzyfikace 
 

Fuzzyfikace je převod vstupní (ostré) veličiny  na několik lingvistických 

proměnných. Do fuzzyfikace nám vstupují časové okamžiky odchylky e(kT) a rozdíl 

odchylky e(kT) od odchylky předcházející e(kT-1). Z fuzzyfikace vystupují lingvistické 

proměnné(KV, KS atd.).  

 

 
Obrázek 3-14 Fuzzyfikace  

 

  Nejprve musíme ostrou veličinu normalizovat. Normalizace spočívá v tom, že 

různé proměnné, jejichž hodnoty se pohybují v různých rozsazích, transformujeme tak, 

aby všechny nabývaly hodnot z daného intervalu a potom provádíme vlastní fuzzifikaci 

viz.[10].   

 
 

Náhrada zkráceného 

slovního vyjádření 

Zkrácené slovní 

vyjádření 
Slovní vyjádření 

1 KV Kladná velká 

2 KS Kladná střední 

3 KM Kladná malá 

4 NN Nula 

5 ZV Záporná velká 

6 ZS Záporná střední 

7 ZM Záporná malá 

Tabulka 3-2    Zvolené lingvistické proměnné 

   

Proto, abych nemusel ve funkci složitě pracovat s řetězci, když budu vracet 

návratovou hodnotu, jsem použil celá čísla v rozsahu od 1 do 7, která zastupují slovní 

vyjádření zobrazené v tabulce 3-2.   

 Použil jsem tři slovní vyjádření pro kladné hodnoty a tři pro záporné hodnoty. 

Jednu pro nulu. Proto vstupuje do funkce jeden parametr a tím je odchylka, kterou musím 

rozdělit na tři části, abych mohl provést normalizaci.  
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Např.  když budu mít odchylku e = 3, tak ji rozdělím na tří části. Pak provedu 

normalizaci, tedy vytvořím tři intervaly pro kladné (KV, KS, KM) nebo tři pro záporné 

(ZV, ZS, ZM). Nula tedy (NN) se bude vždy rovnat nule.   

Např. e = 3,  interval od <3-2> = KV (kladná velká), <1.999 – 0.999> = KS 

(kladná střední),  <0.998 – 0.1> KM (kladná malá), NN (nula). Když mám provedenou 

normalizaci,  můžu přejít k fuzzyfikaci. To znamená, že přiřadím ostré hodnotě 

lingvistickou proměnnou. Pokud je naše odchylka e = 3, nachází se tedy v intervalu <3-

2>, čili kladná velká. Fuzzyfikace toto vyhodnotí a převede odchylku na lingvistickou 

proměnnou e = KV.   

 

 

3.1.1.5.2   Fuzzy regulátor     
 

Do fuzzy regulátoru nám vstupují dvě lingvistické proměnné  e(k) a )(ke∆ . Z  

fuzzy regulátoru vystupuje jedna  lingvistická proměnná, kterou vybere fuzzy regulátor 

pomocí báze pravidel.  

 

)1()()(

)()()(

−−=∆

−=

kekeke

kykwke
     (5) 

 

 

 

Obrázek 3-15   Fuzzy regulátor, [9] 

             

  

Báze pravidel je tabulka , kde jsou definovány lingvistické proměnné. Na 

vodorovné ose je odchylka (e) a na svislé ose je diference odchylky (∆e).  Tuto bázi 

pravidel jsem získal  viz. [8].  
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e \ ∆e ZV ZS ZM NN KM KS KV 

ZV ZV ZV ZV ZV ZS ZM NN 

ZS ZV ZV ZV ZS ZM NN KM 

ZM ZV ZV ZS ZM NN KM KS 

NN ZV ZS ZM NN KM KS KV 

KM ZS ZM NN KM KS KV KV 

KS ZM NN KM KS KV KV KV 

KV NN KM KS KV KV KV KV 

Tabulka  3-3   Báze pravidel 

 

Obecný tvar pro fuzzy regulátor je: 

 

 

 

První fuzzy výroky se nazývají antecendenty (pravidla). Většinou jich bývá více a jsou 

spojeny logickými spojkami. Druhý fuzzy výrok se nazývá konsekvent.  

 

V mém případě rozhodování fuzzy regulátoru pomocí báze pravidel vypadá takto:  

if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 5; }//ZV 

 

Pokud se bude odchylka rovnat 5 a delta odchylky se také bude rovnat 5, tak fuzzy 

regulátor vybere 5.  Pokud se podíváme do tabulky 3-2,  vidíme, že 5 je náhrada 

zkráceného slovního vyjádření ZV (záporná velká). Pro lepší orientaci to mám 

znázorněno také přímo v kódu zelenou barvou.  Nyní se podívejme do tabulky 3-3, kde 

vidíme podle čeho se fuzzy regulátor rozhoduje. Naše odchylka je ZV(záporná velká) a 

diference odchylky je také ZV (záporná velká), proto fuzzy regulátor vybere ZV(záporná 

velká).          
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3.1.1.5.3 Defuzzyfikace  
 

Defuzzyfikace je převod lingvistické proměnné na výstupní (ostrou) veličinu. Do 

defuzzyfikace nám vstupuje lingvistická proměnná z fuzzy regulátoru a vystupuje ostrá 

hodnota (akční veličina) viz. [9].  

 
Obrázek 3-16 Defuzzyfikace 

 

 

Proto, abych převedl lingvistickou proměnnou na ostrou hodnotu, použiji  metodu 

Mean of Maximum (Metoda nejvýznamnějšího maxima) viz. [9].  

 

 
Obrázek 3-17  Mean of Maximum, viz. [9] 

 

• Left of Maximum (LoM) – výsledkem je nejvíce vlevo položená hodnota 

• Mean of Maximum (MoM) – výsledkem je ve středu položená hodnota 

• Right of Maximum (RoM) – výsledkem je nejvíce vpravo položená hodnota 

 

 

Pro mé účely mi bude nejvíce vyhovovat Mean of Maximum. Např. do 

defuzzyfikace  vstupuje  lingvistická proměnná KV(kladná velká), která se pohybuje 

v intervalu KV = <3, 2>.  Poté provedu součet těchto dvou hodnot a vydělím je dvěmi, 

abych dostal ve středu položenou hodnotu (KV_1 + KV_2)/2. Např. (3+2)/2 = 2.5. Pokud 
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tedy do defuzzyfikace vstupuje lingvistická proměnná KV (kladná velká) ve výše 

uvedeném intervalu, tak výstupem bude ostrá hodnota, která je  2.5.   

Pokud už tedy známe výstup z defuzzyfikace, máme několik možností, co s tímto 

výstupem udělat. Můžeme vytvořit fuzzy regulátor typu PD, nebo fuzzy regulátor typu PI. 

Jednoduchý fuzzy regulátor typu PD je na obrázku 3-18.  

 

Výstup z fuzzy PD regulátoru je,  

 

))(),(()( kekeFku PD ∆=                                         (12) 

 

 
Obrázek 3-18  Fuzzy regulátor typu PD, viz.[9] 

 

 

Kde   F  je fuzzyfikace 

          I   je interference neboli rozhodování pomocí báze pravidel 

          D  je defuzzyfikace 

          Z   je člen, který si pamatuje předešlou hodnotu odchylky e(k-1) 

          e(k) je regulační odchylka 

          e(k-1) je regulační odchylka předešlého kroku 

          ∆e(k) je diference regulační odchylky 

          u(k)  je akční veličina 

 

Výstup z fuzzy regulátoru, který zajišťuje nulovou regulační odchylku je, 

 

))()1(()( kukuku ∆+−=        (13) 
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Obrázek 3-19  Fuzzy regulátor typu PI, viz.[9] 

 

Kde   u(k) je celková akční veličina 

          ∆u(k) je přírůstek akční veličiny  

           z je člen, který si pamatuje celkovou akční veličinu a v dalším kroku ji 

přičítá k přírůstku akční veličiny.  

Na obrázku 3-19 je fuzzy regulátor typu PI, který reguluje s nulovou regulační 

odchylkou. Tímto způsobem se bude akční veličina neustále zvětšovat nebo zmenšovat, 

až se dosáhne požadované hodnoty akční veličiny, která  působí optimálně na 

regulovanou soustavu tak, že regulační odchylka bude nulová.  Podobnou vlastnost 

využíváme  u sumačního regulátoru, kdy sčítáme všechny regulační odchylky od počátku 

regulace.  

U fuzzy regulátoru typu PD na obrázku 3-18 tuto možnost nemáme. Na výstupu se 

akční veličina neinkrementuje ani nedekrementuje. Jenom  na výstupu se každý časový 

okamžik objevuje jiná hodnota, kterou vybere fuzzy regulátor pomocí báze pravidel a 

poté ji jen převede pomocí defuzzyfikace. Tímto způsobem funguje regulátor typu PD, 

který reguluje s trvalou regulační odchylkou.  

Pokud bychom chtěli získat fuzzy regulátor s vlastnostmi PI a PD, vytvoříme to 

jednoduše tak, že tyto dva regulátory spojíme paralelně .   

 

Na obrázku 3-20 můžeme vidět charakteristiku fuzzy regulátoru. Nejprve jsem 

nastavil požadovanou veličinu na w = 3 a počkal pár minut, až se mi hodnota ustálí. Pak 

jsem provedl skokovou změnu a zvýšil požadovanou veličinu na w = 5.   
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Fuzzy regulátor
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 U[V]

y(t) 3->5V

w(t)

 
Obrázek 3-20  Charakteristika fuzzy regulátoru 

 

  Z charakteristiky na obrázku 3-20 vidíme, že regulátor je schopen dosáhnout 

přechodné nulové regulační odchylky, a že má tendenci se ustálit na požadovanou 

hodnotu.    

 

Proto abych porovnal PID a FUZZY regulátor budu využívat pět ukazatelů 

charakterizující kvalitu regulačního procesu.  

1) Přesnost regulace  

- určuje v jakém rozmezí se pohybuje regulovaná veličina y 

2) Doba regulace 

- je doba, kdy se požadovaná veličina ustálí s předem danou 

přesností na požadované hodnotě w 

3) Maximální překmit 

- jedná se o největší hodnotu přeregulování odezvy uzavřeného 

regulačního obvodu na skokovou změnu zadané veličiny 

4) Počet přeregulování po dobu regulace 

- je roven počtu extrémů v průběhu regulace, které se nacházejí 

vně oblasti určující přesnost regulace 

5) Kvadratická regulační plocha  

- je hodnota integrálu definovaného vztahem  dteteI 2

0
)]()([ ∞−∫=

∞

 



 37

Pro porovnání kvality dvou regulátorů byly stanoveny následující podmínky. 

Přesnost regulace byla stanovena na ±0.09V. Tzn., že přechodový děj bude považován za 

ustálený, kdy regulovaná veličina nepřekročí  ±0.09V od hranice řídící veličiny. Tzn., že 

pokud řídící veličina bude nastavena na 5V, tak pokud se bude řízená veličina pohybovat 

v rozsahu 4.91V- 5.09V, budu považovat regulaci za přesnou. Porovnání kvality bylo 

provedeno  na dvou grafech. V prvním grafu budu porovnávat přechodový děj bez 

působení poruchové veličiny a ve druhém grafu budu porovnávat přechodový děj 

s působením poruchové veličiny. Po 1 minutě ustálení řízené veličiny zapnu  po dobu 

deseti sekund poruchovou veličinu. Po deseti sekundách poruchovou veličinu vypnu a 

budu provádět porovnávání.      

Obrázek 3-21 znázorňuje graf přechodové charakteristiky dvou porovnávaných 

regulátorů bez působení poruchové veličiny. V tabulce 3-4 jsou v  prostředním sloupci 

hodnoty ukazatelů PID regulátoru a v pravém sloupci hodnoty ukazatelů FUZZY 

regulátoru. V tomto případě byl FUZZY regulátor o něco rychlejší než PID regulátor. Na 

druhou stranu, ale zase PID regulátor nedosáhl takového maximálního překmitu jako 

FUZZY regulátor. Počet přeregulováni měl o jednu hodnotu lepší PID regulátor. 

Kvadratická regulační plocha vyšla o něco málo lépe pro FUZZY regulátor.  

 

 

 
Obrázek  3-21  Porovnání přechodových charakteristik PID a FUZZY regulátoru 
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Ukazatel PID FUZZY 

Doba regulace 1:35 min 1:05 min 

Maximální překmit 0V 0,13V 

Počet přeregulování 0 1 

Kvadratická reg. plocha 8,31 7,67 

Tabulka 3-4   Hodnoty ukazatelů odečtené z přechodových charakteristik 

 

 

Obrázek 3-22 znázorňuje graf přechodové charakteristiky dvou porovnávaných 

regulátorů s působením poruchové veličiny. V tabulce 3-5 máme hodnoty ukazatelů 

regulátoru typu PID a FUZZY, z čehož můžu říct, že FUZZY regulátor měl rychlejší 

reakci na poruchu než PID regulátor. FUZZY regulátor měl sice 2 překmity a také větší 

maximální překmit oproti PID regulátoru, ale menší kvadratickou regulační plochu.   

 

 

 
Obrázek  3-22  Porovnání přechodových charakteristik PID a FUZZY regulátoru 
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Ukazatel PID FUZZY 

Doba regulace 2:10 min 1:55 min 

Maximální překmit 0V 0.25V 

Počet přeregulování 0 2 

Kvadratická reg. plocha 146.25 133.69 

Tabulka 3-5   Hodnoty ukazatelů odečtené z přechodvých charakteristik 

 
 

3.1.2   Úprava akční veličiny 
 

Do systému vstupuje hodnota akční veličiny v rozsahu (double) a vystupuje 

hodnota v rozsahu (2048 - 4095). Tuto úpravu provádíme proto, jelikož D/A převodník 

karty MF614 pracuje na vstupu v rozsahu  od  2048 – 4095, kdy hodnota 2048 na vstupu 

D/A převodníku odpovídá 0V na výstupu a hodnota 4095 na vstupu odpovídá 10V na 

výstupu.   

 

 

 
Obrázek 3-23 Úprava akční veličiny 

 

 
Obrázek 3-24  Úprava akční veličiny v RO 

 

Na obrázku 3-25 je charakteristika úpravy akční veličiny. Jedná se o nelineární 

systém. Vstupní veličina (e) bude  v intervalu <-10 ; 10>, výstupní veličina (u)  bude  

v intervalu datového typu <double>.  
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u

e0

 
Obrázek 3-25  Charakteristika úpravy akční veličiny 

u = k * e          (14) 

u ∈  <double> 

e ∈  <-10 ; 10> 

k ∈  <double> 

 

Z charakteristiky na obrázku 3-25 je zřejmé, že pokud bude vstupní signál nulový 

nebo záporný, tak se bude výstupní signál  vždy rovnat nule. Tuto nelinearitu jsem 

nevymyslel sám, ale převzal jsem ji a trochu ji upravil z charakteristiky nasycení viz. [2]. 

Na obrázku  3-26 můžeme vidět charakteristiku nasycení. Tato nelinearita má oblast, kde 

se při změně vstupního signálu (u) výstupní signál (y) téměř nemění. Tuto charakteristiku 

mají zesilovače a servomotory viz.[2].     

  
Obrázek 3-26   Charakteristika nasycení, viz. [2] 
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3.2 Programové řízení  
 

Programové řízení je typ řízení, kdy nám požadovanou (vstupní) veličinu určuje  

algoritmus (program).  Na obrázku 3-27 máme blokové schéma regulačního obvodu, kde 

požadovanou veličinu určuje program. Účelem programového řízení je regulovat určitou 

soustavu v nastaveném čase bez jakéhokoliv zásahu člověka a kdykoliv za běhu řízení, 

můžeme hodnoty, které ovládají požadovanou veličinu změnit. Nejlépe si to můžeme 

představit v rodinných domcích, kde máme na stěně umístěný regulátor teploty, kde si 

nastavíme časové hodnoty (např. od 6.00 do 22.00  22°C,  od 22.00 do 6.00  19°C) a 

regulátor nám bude neustále udržovat tuto nastavenou  teplotu v nastaveném čase, dokud 

se ji nerozhodneme změnit.   

 

 
 Obrázek 3-27  Programové řízení 

 

Popis regulačního obvodu máme v kapitole  3.1 Regulační obvod.  
 

 

 

Obrázek 3-28  Popis vstupu a výstupu programu 

 

 

Do programu nám vstupuje nastavený čas (t). Časovou hodnotu zadáváme 

v sekundách v intervalu kladných čísel datového typu <int>. Z programu vystupuje 

požadovaná veličina (w), která působí na regulační obvod. 

V mém programu na obrázku 3-29 vlevo dole mám čtyři předvolby programového 

řízení. Moje programové řízení má tři sloupce textových polí. Do textového pole „čas“ 

zadáváme čas v sekundách. Textové pole „napětí“ slouží pro zadání vstupní (požadované) 
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hodnoty. A nakonec třetí textové pole, které je bez názvu, nám slouží jen pro kontrolní 

odpočet uběhnutých sekund.  

 

 

 
  Obrázek 3-29 Uživatelská obrazovka programového řízení a PID regulátoru 

 

Pro zapnutí regulace použiji tlačítko „Start“, pro vypnutí „Stop“. Dále je zde 

možnost nastavení zesílení P regulátoru, časová konstanta I regulátoru a časová konstanta 

D regulátoru.  Po stisku tlačítka „Start“ se objeví zesílení I a D složky.  Konstanty PID 

regulátoru jsem už nastavil na ideální hodnoty, které reguluji s nulovou regulační 

odchylkou. Dále máme možnost si nastavit vzorkovací periodu, kterou jsem už nastavil na 

1000 ms. Pod vzorkovací periodou se nám bude zobrazovat sumace a diference. Úplně 

vpravo dole v listboxu, se nám budou objevovat všechny vzorky řízené veličiny. Aktuální 

řízená veličina se bude objevovat na výstupu systému. Hned nad ní budeme mít hodnotu 

napětí na termistoru. Nad  akční veličinou, která působí na systém, můžeme kontrolovat 

jaké napětí se objevuje na žárovce. Dále můžeme vidět regulační odchylku a jednotlivé 

akční veličiny P, I a D regulátoru. Nastavení požadované veličiny je na vstupu 

regulačního obvodu. Pokud neprobíhá řízení, můžeme zkontrolovat jaké je momentální 

napětí na termistoru „Kontrola y(kT)“ a také můžeme manuálně zapnout nebo vypnout 

žárovku či ventilátor. Pokud bude naše vzorkovací perioda nastavena na 1000ms, bude se 

nahoře zobrazovat uběhnutý čas.   

 



 43

 
Obrázek 3-30   Uživatelská obrazovka fuzzy řízení 

 

Uživatelská obrazovka fuzzy řízení je na obrázku 3-30. Z fuzzyfikace vystupuje 

lingvistická proměnná odchylky a lingvistická proměnná diference odchylky. Z báze 

pravidel vystupuje jedná lingvistická proměnná, kterou vybere fuzzy regulátor na základě 

vstupních proměnných. Z defuzzyfikace vystupuje ostrá hodnota akční veličiny. Všechny 

ostatní prvky jsou popsány na obrázku 3-29.   
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4. Návrh a realizace řídících algoritmů 
 

Cílem této kapitoly je popsat pomocí vývojových diagramů jednotlivé části 

zdrojového kódu, které vykonávají určité funkce a které se podílejí na řízení regulované 

soustavy.  Tyto vývojové digramy dělám proto, abych bylo lehce pochopitelné co se 

odehrává ve zdrojovém kódu. Vývojové digramy budu kreslit tak, aby popisovaly každý 

řádek zdrojového kódu.   

 

4.1 Proporcionální regulátor 
 

Proporcionální regulátor funguje tak, že regulační odchylku vynásobí konstantou  

regulátoru. Výsledná hodnota je naše akční veličina. Proporcionální regulátor se nedá 

použít ve všech případech řízení. Jeho velká nevýhoda spočívá v tom, že pokud se 

regulační odchylka blíží k nule nebo nabývá velice malých hodnot,  regulátor přestává 

regulovat. Podrobnější informace v kapitole proporcionální regulátor 

 

 

Start

u = Kr * e

Konec
 

Obrázek 4-1  Vývojový diagram proporcionálního regulátoru 

 

 

Do funkce proporcionálního regulátoru vstupuje regulační odchylka  a zesílení 

proporcionálního regulátoru. Vystupuje akční veličina. Zdrojový kód najdeme v příloze 

pod názvem „P_regulátor“.   
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4.2 Integrační regulátor 
 

Integrační regulátor funguje tak, že vezme regulační odchylku, provede integraci této 

odchylky a vynásobí ji zesílením integračního regulátoru.  

Pokud budeme realizovat integrační regulátor pomocí osobního počítače, budeme 

nahrazovat integrační regulátor sumačním regulátorem. Tuto náhradu musíme provést 

proto, jelikož osobní počítač je schopen pracovat pouze v určitých časových okamžicích. 

Větší zmínka o integračním regulátoru je ve třetí kapitole. 

 

 

Start

r_1 = 0

Konec

Ti = 0
+

- u = 0

u = perioda * r_1 * suma

r_1 = Kr / Ti

 
Obrázek 4-2  Vývojový diagram integračního regulátoru 

 

Do funkce integračního regulátoru vstupuje zesílení proporcionálního regulátoru 

Kr, časová konstanta integračního regulátoru Ti, vzorkovací perioda a suma všech 

odchylek od počátku regulace. Vystupuje akční veličina. 
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Ve vývojovém diagramu nejprve vypočteme integrační zesílení. Poté 

porovnáváme integrační časovou konstantu a pokud se rovná nule, bude akční veličina  

nulová. V opačném případě vypočteme akční veličinu podle vzorce. Zdrojový kód 

najdeme v příloze pod názvem „I_regulátor“. 

 

Součet všech odchylek je na obrázku 4-3. Suma je sumace všech odchylek. Tzn., 

že když naše vzorkovací perioda bude nastavena na 1s, tak každou sekundu se bude 

regulační odchylka přičítat k sumě a ta se bude buď zvyšovat nebo snižovat.  

 

 

 
Obrázek 4-3   Sumace 

 

 

 

4.3 Derivační regulátor 
 

Derivační regulátor funguje tak, že zderivuje regulační odchylku a vynásobí ji 

derivačním zesílením. Proto, abych mohl použít derivační regulátor v osobním počítači, 

musím ho nahradit diferenčním regulátorem. Více o popisu náhrady derivace diferencí 

najdeme v kapitole o derivačním regulátoru. 

Do funkce derivačního regulátoru vstupuje zesílení proporcionálního regulátoru Kr, 

časová konstanta derivačního regulátoru Td, regulační odchylka e(kT), zpětná regulační 

odchylka e(k-1) a vzorkovací perioda. Vystupuje akční veličina derivačního regulátoru. 

Ve vývojovém diagramu nejprve vypočteme hodnotu zesílení derivačního regulátoru, 

poté kontrolujeme časovou konstantu regulátoru a podle toho se bude akční veličina ihned 

rovnat nule, nebo vypočteme hodnotu akční veličiny podle vzorce v ve vývojovém 

diagramu.  Zdrojový kód najdeme v příloze pod názvem D_regulátor.  
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Obrázek 4 -4  Vývojový algoritmus derivačního regulátoru   

 

 

 

4.4 PID regulátor 
 

PID regulátor je součet akčních veličin jednotlivých druhů regulátorů P, I a D. Pokud 

např. vyřadíme D regulátor, dostaneme regulátor typu PI. Více informací o PID regulátoru 

najdeme v kapitole PID regulátor.  

Ve vývojovém algoritmu na obrázku 4-5 voláme funkce P regulátoru, I regulátoru a 

D regulátoru. Poté provedeme součet všech akčních veličin jednotlivých druhů regulátorů 

a dostaneme výslednou akční veličinu PID regulátoru. 
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Konec
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Obrázek 4 -5  Vývojový algoritmus PID regulátoru   

 

 

4.5 Fuzzy řízení 
 

Fuzzy řízení se skládá ze tří částí. Z fuzzyfikace, fuzzy regulátoru a defuzzyfikace. 

Více informací najdeme ve třetí kapitole o fuzzy řízení.   

 

 

4.5.1   Fuzzyfikace 
 

Fuzzyfikace je převod ostré hodnoty na lingvistickou proměnnou. Pokud chceme 

provádět fuzzyfikaci, musíme vědět, že v každém kroku vzorkovací periody je nutné 

provést fuzzyfikaci regulační odchylky (e) a zároveň fuzzyfikaci delta odchylky (∆e), 

jelikož za fuzzyfikaci následuje fuzzy regulátor a ten pro rozhodnutí potřebuje znát 

aktuální regulační odchylku (e) a změnu regulační odchylky (∆e).  

Do funkce fuzzyfikace vstupuje ostrá hodnota regulační odchylky a vystupuje 

lingvistická hodnota regulační odchylky.  
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Obrázek 4 -6  Vývojový algoritmus fuzzyfikace    
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Na obrázku 4-6 je vývojový algoritmus fuzzyfikace. Pokud budeme chtít dělat 

fuzzyfikaci, musíme nejprve provést normalizaci vstupní proměnné. Ve vrchní části 

vývojového diagramu vydělím regulační odchylku třemi. Poté následují dvě podmínky, ve 

kterých zjišťuji zda je regulační odchylka kladná nebo záporná. Pokud je jedna z těchto 

podmínek splněna, provádím normalizaci. Normalizace spočívá v tom, že vytváříme tři 

různé intervaly o stejné velikosti. Např. odchylka e = 3, proměnná a = e/3 = 3/3, KV_1 = 

3, KV_2 = 2.  Takže první interval KV = (3 - 2). Poté  KS_1 = (KV_2 – 0000000000.1), 

KS_2 = (KS_1 – a).  Výsledný interval KS = (1.99999999999 - 0.99999999999). Třetí 

interval už nebudu počítat, jen napíšu výsledek a ten je KM = (0.99999999998; 

0.00000000001).  

Pak provádíme fuzzyfikaci. Ve vývojovém diagramu ji můžeme vidět jako sedm 

podmínek, které zjišťují, ve kterém intervalu se naše regulační odchylka nachází. Až je 

tato podmínka splněna, přiřadíme proměnné jazykovou hodnotu (v našem případě číslo, 

podrobnější informace v třetí kapitole o fuzzyfikaci). Zdrojový kód najdeme v příloze pod 

názvem fuzzyfikace_e, fuzzyfikace_delta_e.    

     

 

4.5.2  Fuzzy regulátor 
 

Do funkce fuzzy regulátoru vstupují proměnné (e) a (∆e). Výstupem z funkce je 

proměnná, kterou fuzzy regulátor vybere na základě vstupních proměnných pomocí báze 

pravidel.  Fuzzy regulátor je v mém případě jen 49 podmínek, které kontrolují, zda 

některá z těchto podmínek vyhovuje daným požadavkům a poté pošle na výstup 

odpovídající hodnotu. Zdrojový kód najdeme v příloze pod názvem 

FUZZY_REGULATOR. Na obrázku 4-7, 4-8, 4-9 jsou vývojové diagramy fuzzy 

regulátoru.    

 



 51

Start

e = ZV AND 
delta_e = ZV

u = ZV

e = ZV AND 

delta_e = ZS

u = ZV

e = ZV AND 
delta_e = ZM

u = ZV

e = ZV AND 

delta_e = NN

u = ZV

e = ZV AND 

delta_e = KM

u = ZS

e = ZV AND 

delta_e = KS

u = ZM

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

e = ZV AND 

delta_e = KV

u = NN

+

-

e = ZS AND 

delta_e = ZV

u = ZV

+

-

e = ZS AND 

delta_e = ZS

u = ZV

+

-

e = ZS AND 

delta_e = ZM

u = ZV

+

-

e = ZS AND 

delta_e = NN

u = ZS

+

-

e =ZS AND 

delta_e = KM

u = ZM

+

-

e = ZS AND 

delta_e = KS

u = NN

e = ZS AND 

delta_e = KV

u = KM

e = ZM AND 

delta_e = ZV

u = ZV

e = ZM AND 

delta_e = ZS

u = ZV

e = ZM AND 
delta_e = ZM

u = ZS

e = ZM AND 
delta_e = NN

u = ZM

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

e = ZM AND 

delta_e = KM

u = NN

+

-

e = ZM AND 

delta_e = KS

u = KM

+

-

e = ZM AND 
delta_e = KV

u = KS

+

-

e = NN AND 

delta_e = ZV

u = ZV

+

-

e = NN AND 

delta_e = ZS

u = ZS

+

-

e = NN AND 

delta_e = ZM

u = ZM

+

-

 
Obrázek 4 -7  Vývojový algoritmus fuzzy regulátoru – 1/3.část 
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Obrázek 4 -8  Vývojový algoritmus fuzzy regulátoru – 2/3.část 
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Obrázek 4 -9  Vývojový algoritmus fuzzy regulátoru – 3/3.část 

 
 

4.5.3  Defuzzyfikace 
 

Do funkce defuzzyfikace vstupuje ostrá hodnota regulační odchylky a lingvistická 

proměnná z fuzzy regulátoru. Výstupem z funkce je ostrá hodnota, která působí na 

regulovanou soustavu.  

Ve vývojovém algoritmu na obrázku 4-10  nejprve provádíme normalizaci jako u 

fuzzyfikace a poté jen hledáme podmínku, která vyhoví hodnotě, kterou jsme získali 

z fuzzy regulátoru. Zdrojový kód najdeme v příloze pod názvem DEFUZZYFIKACE.  
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Obrázek 4 -10  Vývojový algoritmus defuzzyfikace   
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4.6   Úprava akční veličiny 
 

Zdrojový kód pro úpravu akční veličiny se skládá z několika funkcí. První z nich je 

funkce pro výpočet konstanty napětí. Hodnota této proměnné nám poslouží pro určení 

napětí na žárovce. Hodnotu napětí na žárovce získáme tak, že akční veličinu vynásobíme 

touto konstantou.  

Do této funkce nám vstupuje hodnota akční veličiny a hodnota proměnné deset 

voltů. Z této funkce nám vystupuje konstanta napětí.   

Ve vývojovém diagramu na obrázku 4-11 nejprve zjišťujeme hodnotu akční veličiny. 

Pokud bude záporná,  bude hodnota konstanty napětí nulová, čili i napětí na žárovce bude 

nulové.  Pokud záporná nebude,  provedeme výpočet konstanty napětí. Zdrojový kód 

najdeme v příloze pod názvem VypoctenaKonstanta_U. 

 

Start

Konst_U = deset_voltu / u

Konec

u < 0

Konst_U = 0

+

-

 
Obrázek 4 -11  Vývojový algoritmus pro vypočet konstanty napětí   

 
 
 

 Jak už jsem uvedl, mám proměnnou, která určuje napětí na žárovce.  
 
 

 
Obrázek 4 -12  Vývojový algoritmus pro vypočet napětí  
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Nyní mám vypočtené napětí na žárovce, které je typu double a které musím 

zaokrouhlit na celá čísla. Zaokrouhlení provádím pomocí funkce, kterou ve zdrojovém 

kódu můžeme najít pod názvem Zaokrouhleni_napeti.  Do této funkce vstupuje hodnota 

akční veličiny a hodnota natětí na žárovce. Vystupuje zaokrouhlené napětí.  

 

Start

u < 0

zadej = 0

+

-

U_na_zarovce >= j AND 

U_na_zarovce < j+0.5

zadej = j

+

-

U_na_zarovce >= j AND 

U_na_zarovce < j+1

zadej = j+1

+

-

for (j=1; j<11; j++) 

Konec
 

Obrázek 4 -13  Vývojový algoritmus pro zaokrouhlení napětí  
 
 

Ve funkci je cyklus pro deset kroků, proto deset voltů čili deset kroků. V cyklu 

máme podmínky, které hledají vhodné číslo od 1 do 10, které by se přibližovalo napětí na 

žárovce. Pokud hodnota napětí bude např. od 4 do 4.4V, provede se zaokrouhlení na 4V. 

Pokud se bude hodnota napětí pohybovat v rozsahu od 4.5 do 4.9V, provede se 

zaokrouhlení na 5V.  

V poslední části musíme převést toto zaokrouhlené napětí na hexadecimální 

hodnotu. K tomu nám poslouží dvě funkce, které najdeme v příloze pod názvem 

Napeti_1, Napeti_2.  Nejprve pošlu na výstup 8 bitu LSB (data nižší priority), k tomu 
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nám slouží funkce s názvem Napeti_1. Poté se čeká až pošlu na výstup zbývající 4 bity 

MSB (data vyšší priority), k tomu mi poslouží funkce s názvem Napeti_2. Vývojový 

algoritmus je na obrázku 4-14 pro funkci „Napeti_1“ a  „Napeti_2“. Do funkce vstupuje 

hodnota napětí v celých číslech a vystupuje hexadecimální hodnota. Podrobnější 

informace o A/D a D/A převodnících karty MF614 najdeme v příloze.  
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Obrázek 4 -14  Vývojový algoritmus pro převod napětí na hexadecimální hodnotu 
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5.  Závěr 
 

V první řadě jsem se seznámil s laboratorním teplo-vzdušným modelem a kartou 

MF614. Poznal jsem základní vlastnosti a možnosti laboratorního modelu a karty MF614, 

pomocí nichž jsem mohl provést statickou a dynamickou charakteristiku teplo-vzdušného 

modelu a statickou charakteristiku multifunkční karty MF614.  

 S těmito poznatky jsem začal pracovat na návrhu a realizaci  regulátoru pro daný 

model. Nejprve jsem se snažil vytvořit  PID regulátor z jednotlivých regulátorů P, I a D. 

Bude možné také vytvořit kombinaci těchto regulátorů P, PI, PID. Začal jsem s realizací 

FUZZY regulátoru pro daný model. FUZZY regulátor se skládá ze tří částí. Nejprve jsem 

vytvořil fuzzyfikaci, čili převod ostré hodnoty na lingvistickou proměnnou. Poté 

následovala báze pravidel, kterou některé literatury nazývají fuzzy regulátorem a následně 

defuzzyfikace, která převádí jazykovou proměnnou na ostrou hodnotu. Snažil jsem se  

zjistit, který typ regulátoru má lepší regulační vlastnosti, zda je to regulátor typu PID, 

nebo regulátor typu FUZZY. Nejprve jsem nechal regulátory působit na regulovanou 

soustavu bez jakéhokoliv vlivu poruchové veličiny. Zjistil jsem, že při těchto podmínkách 

rychleji reagoval FUZZY regulátor, ale zase PID regulátor nedosahoval takových 

překmitu jako FUZYY regulátor.  Poté jsem provedl další měření. Po dobu 10s jsem 

působil na regulovanou soustavu poruchovou veličinou a zjistil jsem, že i při těchto 

podmínkách FUZZY regulátor zase zareagoval rychleji na změnu než PID regulátor, ale 

také dosahoval většího překmitu. Pokud bych chtěl ještě zlepšit regulační vlastnosti 

FUZZY regulátoru, musel bych buď rozšířit bázi pravidel, nebo tuto bázi pravidel upravit 

tak, aby vyhovovala požadavkům dané regulované soustavy. Následně jsem se zabýval 

úpravou akční veličiny. Význam této úpravy spočívá v tom, že převedu akční veličinu na 

takovou hodnotu, která bude odpovídat vstupu D/A převodníku karty MF614 a ta nám na 

výstupu bude vytvářet požadované napětí. Dále bylo mým cílem navrhnout a realizovat 

programové řízení.  

 Navrhl jsem a realizoval řídící algoritmy jednotlivých typů regulátorů. Tyto řídící 

algoritmy jsem popisoval pomocí vývojových diagramů, kde je přehledně vidět, co se ve 

zdrojovém kódu odehrává. Popisoval jsem vývojové algoritmy jednotlivých regulátorů 

typu P, I a D. Dále jsem popisoval strukturu FUZZY řízení, čili fuzzyfikaci, bázi pravidel 

a defuzzyfikaci.  
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Okruhy, které je možné dále dělat ve spojitosti s laboratorním teplo-vzdušným 

modelem jsou např.: 

� využití neuronových sítí, které budou měnit parametry PID regulátoru 

podle toho, kde se řízená veličina nachází 

� zjistit, zda je možné vytvořit bázi pravidel, která by měla za následek, že 

by FUZZY regulátor měl lepší regulační vlastnosti než regulátor typu 

PID 

 

Moje poděkování patří Ing. Michalu Řepkovi nejen za pomoc při nalezení 

správných odpovědí, které jsem byl nucen mu položit, ale také za čas a ochotu se mnou 

spolupracovat. Také bych rád poděkoval Bc. Janě Motykové za její čas, který mi poskytla 

při korekci textů práce.      

          



 61

Seznam použité literatury 
 
[1]  USER MANUAL , MF 614 Multifunction I/O card,  

HUMUSOFT 2002 

[2] Balátě  J.,  „Automatické Řízení“, BEN – technická literatura,  Praha 2003,  

ISBN 80 – 7300 – 020 - 2 

[3] Segeťa, I., „Návrh a syntéza regulátoru pro teplo - vzdušný model“, Ostrava 2006, 

 Institut ESŘ-545 VŠB-TUO 

[4] Maťátko, J., „Elektronika“, Praha 1997, 

 ISBN 80-85970-20-1  

[5] Šulc B., Vítečková M., „Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů“, Praha 2004, 

 Vydavatelství ČVUT, ISBN 80 – 01 – 03007 - 5  

[6] Moskievič, P.,  „Modelování a identifikace systému“, Montarex a.s., Ostrava 1999, 

 ISBN 80-7225 – 030 - 2  

[7] Vítečková M., Víteček A., „Základy automatické regulace“,VŠB – TUO Ostrava 

2006, ISBN 80 – 248 – 1068 - 9  

[8]  Jura, P., „Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování“, Brno 2003, 

 ISBN 80-214-2261-0 

[9] Modrlák, O. „Fuzzy řízení a regulace“, TECHNICKÁ UNIVERZITA, Liberec 

2004 

 

[10] Švarc, I. „Automatické řízení“, VUT Brno, 2002 

 

 

Použitý software 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Visual C++ 6.0



 62

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

D  - Derivační člen – člen PID regulátoru 

I  - Integrační člen – člen PID regulátoru 

P  - Proporcionální člen – člen PID regulátoru 

PC  - Personal Computer 

PID  - Proporcionálně Integračně  Derivační člen 

PLC  - Programmble Logic Controllers – programovatelné logické automaty 

PSD  - Proporcionální Sumační Diferenční – typ regulátoru 

R  - Regulátor 

S  - Soustava 

RO  - regulační obvod 

C  - programovací jazyk 

WIN32 - platforma WIN32 

LSB   - data nižší priority 

MSB  - data vyšší priority 

w   - řídící veličina 

 e   - regulační odchylka  

 u    - akční veličina 

 v   - poruchová veličina 

 y   - řízená veličina         

w(kT)   - řídící veličina v diskrétních časových okamžicích 

e(kT)   - regulační odchylka v diskrétních časových okamžicích 

u(kT)   - akční veličina v diskrétních časových okamžicích 

v(t)       - poruchová veličina ve spojitém čase 

y(t)   - řízená veličina ve spojitém čase 

Pu   - akční veličina P regulátoru 

1−
r    - zesílení integračního(sumačního) regulátoru 

Iu    - akční veličina integračního regulátoru  

0rkR =    - zesílení P regulátorů 

1r    - zesílení derivačního (diferenčního) regulátoru 

Du    - akční veličina derivačního regulátoru 
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k   - celé číslo  0, 1, 2….. 

T   - perioda  

)(kTI   - akční veličina S regulátoru v časovém okamžiku kT 

)(kTD   - akční veličina D regulátoru v časovém okamžiku kT 

DT    - časová konstanta derivačního regulátoru 

1T    - časová konstanta regulované soustavy 
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Seznam příloh 

Příloha 1:  P regulátor 
 
//Proporcionální regulátor 

double P_regulator (double e, double Kr) 

{    

 return (e * Kr); 

} 

 

Příloha 2:  I regulátor 
 
//Integrační regulátor 

//suma je součet všech odchylek od začátku regulace 

double I_regulator (double Kr, double Ti, double perioda, double suma) 

{  

 double r_1=0; 

  

 r_1 = Kr/Ti;  

 if ( Ti == 0 ) 

 { 

  return 0; 

 } 

 else 

 { 

  return ( perioda * r_1 * suma );   

 } 

} 

 

Příloha 3:  D regulátor 
 
//Derivační regulátor 

//e_zpetna = e(kT-1), e = e(kT) 

double D_regulator (double Kr, double Td, double e, double e_zpetna, 

double             perioda) 

{  

 double r1=0; 

 

 r1 = Td * Kr; 

 if ( Td == 0 ) 

 { 

  return 0; 

 } 

 else 

 { 

  return (r1/perioda) * (e - e_zpetna);  

 } 

} 
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Příloha 4:  PID regulátor 
 
//regulátory     

P_reg = P_regulator (e, Kr); 

//suma je součet všech odchylek od začátku regulace 

I_reg = I_regulator (Kr, Ti, perioda, suma); 

//e_zpetna = e(kT-1), e = e(kT) 

D_reg = D_regulator (Kr, Td, e, e_zpetna, perioda); 

 

//akční veličina 

//P_reg + I_reg + D_reg 

u = SoucetAkcnichVelicinRegulatoruP_I_D (P_reg, I_reg, D_reg); 

 

 

Příloha 5:  Sumace 

 
//suma = suma + e;  

//přičitání reg. odchylky  

suma = PricteniOdchylkyK_sume (suma, e);  

 

 

 

Příloha 6:  Fuzzyfikace 
 

//fuzzyfikace odchylky 

int FUZZYFIKACE_e (double e) 

{ 

 //proměnná pro lingvistické hodnoty,  

 //kterou vyhazuje return 

 int  odchylka;  

 double a; 

 

 //KM, KS, KV  => 3, tři hodnoty pro kladné a tři pro záporné 

 int  b = 3;  

 double KV_1 = 0, KV_2 = 0, KS_1 = 0, KS_2 = 0, KM_1 = 0;  

double  KM_2 = 0, N = 0;  

 double ZV_1 = 0, ZV_2 = 0, ZS_1 = 0, ZS_2 = 0, ZM_1 = 0;  

double  ZM_2=0; 

 

 //odchylku podělíme třemi 

 a = (e / b); 

  

 //pokud je odchylka kladná 

 if (e > 0) 

 { 

  //provádíme normalizaci 

  //interval [KV1 , KV2]; 

  KV_1 = e;    

  KV_2 = (e - a);  

 

  //interval [KS1 , KS2]; 

  KS_1 = (KV_2 - 0.00000000001);   

  KS_2 = (KS_1 - a);  

   

  //interval [KM1 , KM2]; 
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  KM_1 = (KS_2 - 0.00000000001); 

  KM_2 = 0.00000000001;  

 } 

 

 //pokud je odchylka záporná 

 if (e < 0) 

 { 

  //a musí být kladné 

  a = -1 * (e / b); 

 

  //provádíme normalizaci 

  //interval [ZV1 , ZV2]; 

  ZV_1 =  e;    

  //např. -3 + 1 = -2 

  ZV_2 = (e + a);  

   

  //interval [ZS1 , ZS2]; 

  ZS_1 = (ZV_2 + 0.00000000001); 

  ZS_2 = (ZS_1 + a); 

 

  //interval [ZM1 , ZM2]; 

  ZM_1 = (ZS_2 + 0.00000000001); 

  ZM_2 = -0.00000000001;   

 } 

 

 //vlastní fuzzyfikace 

 if ((e <= KV_1)&&(e >= KV_2)) { odchylka =/*"KV"*/1;}//kla. velká 

 if ((e <= KS_1)&&(e >= KS_2)) { odchylka =/*"KS"*/2;}//kla. 

střední 

 if ((e <= KM_1)&&(e >= KM_2)) { odchylka =/*"KM"*/3;}//kla. malá 

 if ( e == 0 )                 { odchylka =/*"NN"*/4;}//nula 

 if ((e >= ZV_1)&&(e <= ZV_2)) { odchylka =/*"ZV"*/5;}//záp. velká 

 if ((e >= ZS_1)&&(e <= ZS_2)) { odchylka =/*"ZS"*/6;}//záp. 

střední 

 if ((e >= ZM_1)&&(e <= ZM_2)) { odchylka =/*"ZM"*/7;}//záp. malá 

  

 return odchylka;  

} 
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//fuzzyfikace delta odchylky 

//popis je u fuzzyfikce 

int FUZZYFIKACE_DELTA_e (double DELTA_E) 

{ 

 int  delta_E; 

 double a = 0; 

 int  b = 3;  

 double KV_1 = 0, KV_2 = 0, KS_1 = 0, KS_2 = 0, KM_1 = 0; 

  double  KM_2 = 0, N = 0;  

 double ZV_1 = 0, ZV_2 = 0, ZS_1 = 0, ZS_2 = 0, ZM_1 = 0;  

double  ZM_2 = 0; 

 

 a = (DELTA_E / b);   

  

 if (DELTA_E > 0) 

 { 

  KV_1 = DELTA_E;    

  KV_2 = (DELTA_E - a);  

  KS_1 = (KV_2 - 0.00000000001); 

  KS_2 = (KS_1 - a);   

  KM_1 = (KS_2 - 0.00000000001); 

  KM_2 = 0.00000000001;  

 } 

 if (DELTA_E < 0) 

 { 

  a = -1 * (DELTA_E / b); 

 

  ZV_1 =  DELTA_E;         

  ZV_2 = (DELTA_E + a);     

  ZS_1 = (ZV_2 + 0.00000000001); 

  ZS_2 = (ZS_1 + a); 

  ZM_1 = (ZS_2 + 0.00000000001); 

  ZM_2 = -0.00000000001;    

 }  

 

 if ( DELTA_E <= KV_1 && DELTA_E >= KV_2 ) { delta_E = 1; }//KV 

 if ( DELTA_E <= KS_1 && DELTA_E >= KS_2 ) { delta_E = 2; }//KS 

 if ( DELTA_E <= KM_1 && DELTA_E >= KM_2 ) { delta_E = 3; }//KM 

 if ( DELTA_E == 0 )          { delta_E = 4; }//NN  

 if ( DELTA_E >= ZV_1 && DELTA_E <= ZV_2 ) { delta_E = 5; }//ZV 

 if ( DELTA_E >= ZS_1 && DELTA_E <= ZS_2 ) { delta_E = 6; }//ZS 

 if ( DELTA_E >= ZM_1 && DELTA_E <= ZM_2 ) { delta_E = 7; }//ZM  

 

 return delta_E; 

} 

 

 

 

 



 71

Příloha 7:  Fuzzy regulátor 

 

int FUZZY_REGULATOR (int e, int delta_e) 

{ 

 int  u; 

  

 //toto není nic jiného než jen báze pravidel, kterou využívá  

//fuzzy regulátor, pro lepší pochopení je u každého čísla hned  

//v poznámce jazyková zkratka  

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 6; }//ZS 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 5/*"ZV"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 4; }//NN 

 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 6; }//ZS 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 6/*"ZS"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 3; }//KM 

 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 6; }//ZS 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 3; }//KM 

 if ( e == 7/*"ZM"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 2; }//KS 

 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 5; }//ZV 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 6; }//ZS 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 3; }//KM 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 2; }//KS 

 if ( e == 4/*"NN"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 1; }//KV 

 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 2; }//ZS 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 3; }//KM 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 2; }//KS 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 3/*"KM"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 1; }//KV 

 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 7; }//ZM 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 3; }//KM 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 2; }//KS 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 2/*"KS"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 1; }//KV 

 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 5/*"ZV"*/) { u = 4; }//NN 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 6/*"ZS"*/) { u = 3; }//KM 
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 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 7/*"ZM"*/) { u = 2; }//KS 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 4/*"NN"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 3/*"KM"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 2/*"KS"*/) { u = 1; }//KV 

 if ( e == 1/*"KV"*/ && delta_e == 1/*"KV"*/) { u = 1; }//KV 

 

 return u; 

} 

 

 

 

 

Příloha 8:  Defuzzyfikace  

 

//funkce pro defuzzyfikaci, e je ostrá hodnota odchylky 

//u je linv. proměn. Z fuzzy reg. 

double DEFUZZYFIKACE (double e, int u)   

{ 

 double a = 0; 

 int  b = 3;  

 double akcni = 0; 

 double KV_1=0, KV_2=0, KS_1=0, KS_2=0, KM_1=0, KM_2=0; 

  double  NN=0;  

 double ZV_1=0, ZV_2=0, ZS_1=0, ZS_2=0, ZM_1=0, ZM_2=0; 

 

 //odchylku rozdělíme na tři části 

 a = (e / b); 

  

 //pokud je odchylka kladná 

 if (e > 0) 

 { 

  //provádím normalizaci, abych mohl jednotlivé  

  //intervaly sečíst a vydělit dvěma, viz. níže defuzzyfikace 

  KV_1 = e;    

  KV_2 = (e - a);  

  KS_1 = (KV_2 - 0.00000000001); 

  KS_2 = (KS_1 - a);   

  KM_1 = (KS_2 - 0.00000000001); 

  KM_2 = 0.00000000001; 

 } 

 

 //pokud je odchylka záporná 

 if (e < 0) 

 { 

  //a musí být kladné 

  a = -1 * (e / b); 

 

  //normalizace 

  ZV_1 =  e;         

  ZV_2 = (e + a);     

  ZS_1 = (ZV_2 + 0.00000000001); 

  ZS_2 = (ZS_1 + a); 

  ZM_1 = (ZS_2 + 0.00000000001); 

  ZM_2 = -0.00000000001;   

 }  

  

 //defuzzyfikace = převod jazykové proměnné na ostrou hodnotu 

 if ( u == 1/*"KV"*/ ) { akcni = (KV_1 + KV_2)/2; }  

 if ( u == 2/*"KS"*/ ) { akcni = (KS_1 + KS_2)/2; }  
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 if ( u == 3/*"KM"*/ ) { akcni = (KM_1 + KM_2)/2; }  

 if ( u == 4/*"NN"*/ ) { akcni = 0; }  

 if ( u == 7/*"ZM"*/ ) { akcni = (ZM_1 + ZM_2)/2; }  

 if ( u == 6/*"ZS"*/ ) { akcni = (ZS_1 + ZS_2)/2; }  

 if ( u == 5/*"ZV"*/ ) { akcni = (ZV_1 + ZV_2)/2; } 

 

 return akcni;  

} 

 

 

 

Příloha 9:  VypoctenaKonstanta_U 
 

//funkce, která vypočítá konstantu, která nám bude níže v kódu násobit 

//akční veličinu a výsledkem budu skutečné napětí na žárovce 

double VypoctenaKonstanta_U (double u, double deset_voltu) 

{   

 double Konst_U; 

 

 //if bude u záporné, tak pak je na žárovce 0V 

 if ( u < 0 )  

 { 

  Konst_U = 0; 

 } 

 else  

 { 

//výpočet hodnoty pro určení napětí na žárovce  

  Konst_U = deset_voltu / u; 

 }  

   

 return Konst_U; 

} 

 

 

 

Příloha 10:  Vypočet napětí na žárovce 
 

//určuje hodnotu napětí na žárovce od 0-10V, 

//táto hodnota je typu double, proto jí níže musíme zaokrouhlit 

U_na_zarovce = u * Konst_U; 

 

 

 

 

Příloha 11:  Zaokrouhlení_napětí 
 

//funkce pro zaokrouhlení napětí 

int Zaokrouhleni_napeti (double U_na_zarovce, double u) 

{ 

 int zadej = 0, j; 

 

 //máme 10V, čili cyklus od 1 do 10 

 for (j=1; j<11; j++)   

 { 

  if ( u < 0 )   

  {  

   //pokud bude akční veličina záporná, tak nastavíme 0V 

   zadej = 0;  
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   break; 

  } 

 

  //zaokrouhlení směrem dolu, (4.1-4.4) na 4V 

  if ( U_na_zarovce >= j && U_na_zarovce < j+0.5 )  

  {  

   //výběr z rady napětí (1-10V) 

   zadej = j;         

   break; 

  } 

 

  //zaokrouhlení směrem nahoru (4.5-4.9) na 5V 

  if ( U_na_zarovce >= j && U_na_zarovce < j+1 )  

  {  

   //výběr z rady napětí (1-10V) 

   zadej = j+1;         

   break; 

  }    

 } 

 return zadej;  

} 

 

 

 

Příloha 12:  Napětí_1 
 

 

//první část funkce pro převod hodnoty napětí 

//převod celého čísla od (0-10V) na hex. hodnotu 

int Napeti_1 (int zadej) 

{  

 int value1 = 0; 

 

 if (zadej == 0) {value1 = 0x00;}                         

 if (zadej == 1) {value1 = 0xCD;} 

 if (zadej == 2) {value1 = 0x9A;} 

 if (zadej == 3) {value1 = 0x67;} 

 if (zadej == 4) {value1 = 0x34;} 

 if (zadej == 5) {value1 = 0x01;} 

 if (zadej == 6) {value1 = 0xCE;} 

 if (zadej == 7) {value1 = 0x9B;} 

 if (zadej == 8) {value1 = 0x68;} 

 if (zadej == 9) {value1 = 0x35;} 

 if (zadej ==10) {value1 = 0xFF;} 

 

 return value1; 

} 
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Příloha 12:  Napětí_2 
 

 

//druhá část funkce pro převod hodnoty napětí od (0-10V) 

//na hex. hodnotu 

int Napeti_2 (int zadej) 

{ 

 int value2 = 0; 

 

 if (zadej == 0) {value2 = 0x08;}      

 if (zadej == 1) {value2 = 0x08;} 

 if (zadej == 2) {value2 = 0x09;} 

 if (zadej == 3) {value2 = 0x0A;} 

 if (zadej == 4) {value2 = 0x0B;} 

 if (zadej == 5) {value2 = 0x0C;} 

 if (zadej == 6) {value2 = 0x0C;} 

 if (zadej == 7) {value2 = 0x0D;} 

 if (zadej == 8) {value2 = 0x0E;} 

 if (zadej == 9) {value2 = 0x0F;} 

 if (zadej ==10) {value2 = 0x0F;} 

 

 return value2; 

} 

 

 

 

Příloha 13:   Multifunkční karta MF 614 

Na CD v souboru mf614um.pdf. 

 

Příloha 14:   Zdrojové kódy 

Na CD.  

 

 

 

 

 

 


