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Zásady pro vypracování bakalářské práce 

I. 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP 

2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 

3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 

4. Obsah BP 

5. Textová část BP 

6. Seznam použité literatury 

7. Přílohy 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za  

titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“. 

ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na 

své oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo 

fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu 

max. 1 strany pro obě jazykové verze. 

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 
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ad 5) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

- Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

- Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

- Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledku BP z hlediska stanoveného zadání. 

 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého 

papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy – písmo Times New 

Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý – 3 cm, pravý 

2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu 

poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz 

ad 7). Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí 

být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 

vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 

pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 

literatury. Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby 

v textu mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazu, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je 

nutno uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité 

literatury musí být uveden odkaz v textu BP. 

ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programu aj.), 

které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. 
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III. 
Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařky svázaných vyhotoveních, pokud katedra 

garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře:               Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:                                   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

dole:   Rok        Jméno a příjmení 

Kromě těchto dvou knihařky svázaných výtisku odevzdá student kompletní práci také 

v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a 

angličtině. 

IV. 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 

zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programu a forem bakalářského studia 

fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy bánské – Technické univerzity 

Ostrava od akademického roku 2009/2010. 
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Místopřísežné prohlášení 

Prohlašuji, že 

-  jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60 – školní dílo); 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB – 

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude archivována v elektronické formě v 

databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

- beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle 

zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o 

vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval(a) samostatně. 
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Abstrakt 

 Cílem závěrečné bakalářské práce je z nově nabytých informací a z vlastních 

zkušeností vytvořit výukový program, který podle zadaných parametrů řízeného systému, 

regulátoru, řídící veličiny a poruchové veličiny, vykreslí odpovídající charakteristiky, které 

vypovídají o vlastnostech regulovaného obvodu. V praxi se setkáváme s nutností regulovat 

velké množství systémů a potřebou simulovat průběh regulačního pochodu. Úkolem této 

simulace je určení vhodnosti zvoleného regulátoru pro dané podmínky. 

Abstract 

 The objective of this final bachelor thesis is the newly acquired information from their 

own experience to create a tutorial that under given parameters of the controlled system, 

controller, control variables and nuisance variables, draws the appropriate characteristics, 

revealing characteristics of the regulated area. In practice, we encounter the need to regulate a 

large number of systems and the need to simulate the course of the regulatory process. The 

task of this simulation is to determine the suitability of the selected controller for the given 

conditions. 

Klí čová slova (Keywords) 

 
Česky (Czech) 

Regulovaný systém, regulátor, regulační obvod, frekvenční charakteristika v komplexní 

rovině, logaritmická frekvenční charakteristika, popis systému ve stavovém prostoru, 

simulační program.   

Anglicky (English) 

Regulated system, regulator, control circuit, frequency response in the complex plane, 

logarithmic frequency response, description of the system in state space, simulation program. 
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1. Úvod 

 Výsledkem řešení tohoto tématu, je popis regulačních obvodů a jejich problematiky, 

aby i uživatel bez jakýchkoliv vědomostí o této problematice nabyl minimálních informací, 

které jsou nezbytné k orientování se v simulačním programu (dále jen SP). Zvolení metody 

pro simulace regulačních pochodů, které budou nejvhodněji popisovat vlastnosti zvoleného 

regulačního obvodu. V neposlední řadě je cílem této práce vytvoření simulačního programu, 

vytvořeného v programu Borland Delphi 2005 32bit v jazyce Object Pascal, který bude 

uživateli sloužit k simulaci chování reálného regulačního obvodu (popřípadě regulovaného 

systému) v provozních podmínkách. Dále se po vytvoření SP, zaměřím na podrobný popis 

tohoto programu. Jak jej správně ovládat, správně nastavit vstupní parametry a simulaci 

regulačního pochodu, tak aby výsledný graf byl zobrazen optimálně a šly z něj vyčíst 

požadované informace. Nakonec se budu v této práci věnovat testováním a ověřováním zda 

program funguje správně. 

2. Teoretický rozbor 

 Abychom mohli správně nastavit regulační obvod a správně pracovat s SP, je nutno 

znát základní pojmy, které si nejprve definujeme. Mezi tyto pojmy patří regulovaný 

systém, regulátor, regulační obvod, popis systému ve stavovém prostoru a statické a 

dynamické vlastnosti systému.  

2.1 Regulovaný systém 

 Je součástí regulačního obvodu a nejčastějším způsobem vyjadřování dynamických 

vlastností regulované soustavy, je lineární diferenciální rovnicí nebo přenosem [1]. 

2.1.1 Proporcionální regulované soustavy 

 Tyto regulované soustavy (dále jen RS), se vyznačují vlastností samovolného ustálení 

v nové rovnovážné hodnotě v případě, že dojde k jejich vychýlení z dřívějšího rovnovážného 

stavu. Proporcionální RS se dělí podle řádu setrvačnosti a jejich rovnice a charakteristiky jsou 

uvedeny v literatuře [6]. 
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2.1.2 Integrační regulované soustavy 

 Integrační RS mají tu nevýhodu oproti proporcionálním RS, že při vychýlení 

z rovnovážného stavu nenabývají nového rovnovážného stavu. Integrační RS se stejně jako 

proporcionální RS dělí podle řádu setrvačnosti. Toto rozdělení nám ukazuje literatura [6]. 

2.1.3 Derivační regulované soustavy 

 U derivační RS dojde po vychýlení z rovnovážného stavu k nabytí nového 

rovnovážného stavu v hodnotě, která se rovná nule. 

2.1.4 Regulované soustavy s dopravním zpožděním 

 Dopravní zpoždění označujeme jako Td. Projeví se u RS pouze zpožděním výstupní 

veličiny, neboli dopravní zpoždění pouze posune charakteristiku a hodnotu rovnou Td [2]. Jak 

vypadají rovnice a charakteristiky integrační a proporcionální RS se setrvačnosti nebo bez 

setrvačnosti udává literatura [1]. 

2.2 Statické a dynamické vlastnosti systému 

 Dynamický systém se skládá ze vstupní veličiny u (t), výstupní veličiny y (t). Pokud 

má systém pouze jeden vstup nebo výstup, nazýváme jej „jednorozměrný systém“. V případě, 

že systém má více vstupních a výstupních veličin, nazýváme jej „vícerozměrný nebo 

mnohorozměrný systém“. Stavový vektor má tolik prvků, kolikátého řádu je diferenciální 

rovnice systému. Dynamický systém můžeme popsat několika způsoby [1]. Můžeme je 

rozdělit podle literatury [2] na: 

a) vnitřní popis systému 

b) vnější popis systému  

2.2.1 Vnější popis systému 

 V případě vnějšího popisu nás nezajímají vlastnosti systému a co se v něm děje, ale 

pouze jenom jaká je vstupní veličina a jak se projeví systém na výstupní veličině [1]. Pro 

vnější popis systému s jedním vstupem a výstupem používáme prostředky podle literatury [2]: 

- lineární diferenciální rovnice systému  

 - přenos systému (v Laplaceově transformaci) 

 - přechodová funkce a přechodová charakteristika systému 

 - impulzní funkce a impulzní charakteristika systému 
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 - kmitočtový přenos systému 

 - kmitočtová charakteristika v komplexní rovině 

 - kmitočtová charakteristika v logaritmických souřadnicích 

 - poloha pólů a nul přenosu systému 

 Zvláštním případem je grafické znázornění závislosti výstupních veličin na vstupních 

veličinách v ustáleném stavu. Toto znázornění se jmenuje statická charakteristika [2]. 

2.2.1.1 Lineární diferenciální rovnice 

 Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR), která popisuje chování spojitého 

systému, udává vztah č. 1 [2]. 

 any
(n)(t) + an-1y

(n-1)(t) + …. + a1y´(t) + a0y(t) = bmu(m)(t) + …. + b0u(t)                     (1) 

kde ai, bj - konstantní koeficienty 

 y(t) – výstupní veličina 

 u(t) – vstupní veličina  

 Aby mohl být systém fyzikálně realizovatelný, musí platit podmínka, že m ≤ n, neboli 

musí platit, že stupeň derivace na levé straně LDR (vstup) musí být menší nebo roven stupni 

derivace na pravé straně LDR (výstup). LDR můžeme řešit za předpokladu, že známe průběh 

vstupní veličiny u (t), její počáteční podmínky, ale také počáteční podmínky systému [2]. 

2.2.1.2 Přenos systému v Laplaceově transformaci 

 Přenos systému v Laplaceově transformaci je definován jako poměr obrazu výstupních 

veličin k obrazu vstupních veličin při nulových počátečních podmínkách (rovnice č. 2) [1].   

���� =  
����

	���
                                                                (2) 

 Vytváří se z LDR postupem popsaným v literatuře [7], který využívá k transformaci z 

originálu na obraz a naopak, Laplaceův slovník. Po příslušných úpravách LDR dostáváme 

výsledný přenos, jehož tvar je popsaný rovnicí č. 3. 

                    (3) 
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2.2.1.3 Přechodová funkce a přechodová charakteristika 

 Přechodová funkce je odezva na Heavisidův jednotkový skok (Obr. 1) při nulových 

počátečních podmínkách a označujeme ji jako h (t). Přechodová charakteristika je grafické 

znázornění přechodové funkce [5]. 

2.2.1.3.1 Jednotkový Heavisidův skok 

 

Obr. 1 – Heavisidův jednotkový skok 

V Laplaceově transformaci je daný rovnicí č. 4 [7]:    


����� = 
�1��� = �
�
                                                     (4) 

Obraz přechodové funkce udává rovnice č. 5 [7]:  


�ℎ��� = ���� = ���� ∙ ���� =
����

�
                                           (5) 

2.2.1.4 Impulzní funkce a impulzní charakteristika 

 Impulzní funkce je odezvou na Diracův jednotkový impuls (Obr. 2) za nulových 

počátečních podmínek a označujeme ji jako g (t). Grafickým znázorněním impulzní funkce je 

impulzní charakteristika [5]. 

2.2.1.4.1 Diracův jednotkový impulz 

 

Obr. 2 – Diracův jednotkový impulz 
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Literatura [7] definuje  diracův jednotkový skok takto: „Představujeme si, že vzniká z 
impulsu o výšce h a šířce b. Plochu impulsu si zvolíme jednotkovou a při současném 
zmenšování šířky (b→0) zvětšujeme výšku (h→∞)“, aby pořád platil vztah č. 6 [7]: 

� ∙ ℎ = 1                                                             (6) 

Je to pouze idealizovaná funkce, která není fyzikálně realizovatelná. Platí pro ni rovnice č. 7 

[7]: 

� ���� = 1∞

�∞                                                       (7) 

Pro t ≠ 0 platí δ(t) = 0 

Pro t = 0 platí δ(t) = ∞ 

V Laplaceově transformaci je dána rovnicí č. 8 [7]:    


����� = 1                                                       (8) 

Obraz přechodové funkce udává vztah č. 9 [7]:  


����� = ���� ∙ 
����� = ����                                        (9) 

 Diracův jednotkový impulz je derivací Heavisidového jednotkového skoku a naopak 

Heavisidův jednotkový skok je integrací Diracova jednotkového impulzu. Stejně tak i platí, že 

impulzní charakteristika je derivací přechodové charakteristiky a přechodová charakteristika 

je integrací impulzní charakteristiky [7]. 

2.2.1.5 Kmitočtový přenos 

 Jeho definice, kterou popisuje literatura [1] nám říká: „kmitočtový přenos je roven 

podílu Fourierova obrazu výstupní veličiny systému a Fourierova obrazu vstupní veličiny, 

jestli jsou splněny nulové počáteční podmínky systému i vstupního signálu“. Přenos má tvar, 

jenž je dán vztahem č. 10 [5]. 

����� =  
�����

	����
                                                       (10) 

Aby funkce měla Fourierův obraz, musí být absolutně integrovatelná [2]. Tato podmínka je 

zapsána rovnicí č. 11 [1]. 

� |!��|� < ∞
∞

#                                                     (11) 
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 Pro vytvoření kmitočtového přenosu budeme vycházet z přenosu, který si nejprve 

převedeme do Laplaceovy transformace. Poté v přenosu nahradíme s, za jω a tím si vytvoříme 

požadovaný kmitočtový přenos (rovnice č. 12 [2]), jehož tvar je: 

����� =  $%����&' … ')*����' )+

,-����.' … '/*����' /+
                                             (12) 

2.2.1.6 Kmitočtová charakteristika v komplexní rovině 

 Frekvenční charakteristika v komplexní rovině (dále jen FCHKR) je grafické 

znázornění frekvenčního přenosu G (jω) v komplexní rovině, když za úhlovou frekvenci ω 

dosazujeme hodnoty od 0 do ∞ [6].   

2.2.1.6.1 Tvar frekvenční charakteristiky v komplexní rovině 

 Tvar FCHKR je u každého přenesu jiný. Nejjednodušší charakteristiku má ideální 

regulační člen, jehož výsledná charakteristika je pouze bod na reálné ose. Mezi nejjednodušší 

charakteristiky patří přenosy, u kterých chybí reálná nebo imaginární část. Pak tyto 

charakteristiky mají tvar přímky na reálné nebo imaginární ose. Příklad takové FCHKR (Obr. 

3) si ukážeme na přenosu G(s) = 1/p.  

 

Obr. 3 – Frekvenční charakteristika v komplexní rovině 
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 Pokud však tyto části nechybí, charakteristiky už nejsou přímky ale křivky, které 

procházejí tolika kvadranty kolikátého je řádu LDR. Z FCHKR lze také zjistit, zda je systém 

stabilní či nikoli, jak můžeme vidět na Obr. 4. 

 

Obr. 4 – Stabilita frekvenční charakteristiky v komplexní rovině 

2.2.1.7 Kmitočtová charakteristika v logaritmických souřadnicích  

 Tyto charakteristiky se začaly používat z důvodu usnadnění výpočtu přenosu a 

snadnější konstrukci charakteristiky. V případě, že budeme mít sériové zapojení systému, 

budou se přenosy mezi sebou násobit, ale pokud přenos vyjádříme v logaritmických 

souřadnicích, změní se násobení na jednoduché sčítání těchto přenosů. Tento postup si 

ukážeme např. na přenosu uvedený v rovnici č. 13 [2]. 

 ����� = ������ ∙ �0���� = 1������1 ∙ 2�3*��� ∙ 1�0����1 ∙ 2�34��� = 1������1 ∙ 1�0����1 ∙ 2��34���'3*����      (13) 

 Po vyjádření tohoto přenosu, v amplitudové charakteristice, bude mít tato rovnice tvar, 

jaký uvádí vztah č. 14 [2]. 

56�78 = 20 ∙ ;<�1�����1 = 20 ∙ ;<�1������1 + 20 ∙ ;<�1�0����1                (14) 

A ve fázových charakteristikách bude mít rovnice tvar, který uvádí rovnice č 15 [2]. 

>�?� = @AB� ����� = >��?� + >��?�                                   (15) 

 Logaritmická frekvenční charakteristika se také často nazývá jako amplitudová-fázová 

frekvenční charakteristika. Už z názvu vyplývá, že tuto charakteristiku můžeme 

v logaritmických souřadnicích rozdělit podle literatury [2] na: 
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- Logaritmickou amplitudovou charakteristiku  

- Logaritmickou fázovou charakteristiku 

  U amplitudové i fázové charakteristiky popíšeme osu „x“ (vodorovnou osu) jako 

úhlovou frekvenci ω, která je udávána v logaritmickém měřítku. Osy „y“ (svislé osy) už mají 

rozdílné. V amplitudové charakteristice ji popisujeme jako amplitudu A, která je udávaná 

v decibelech, což je jednotka definovaná jako dekadický logaritmus amplitudy násobená 20 

[1]. Ve fázové charakteristice popisujeme osu „y“, jako úhel φ, a jeho jednotkami jsou stupně 

nebo radiány. 

2.2.1.7.1 Tvar logaritmické amplitudové fázové charakteristiky 

 Tvar charakteristik se bude lišit podle zadaného přenosu. Začátek amplitudové 

charakteristiky je ovlivněn přítomností nebo absencí pólu v počátku přenosu. Jestliže pól 

nechybí, ��C� = D
C
 , bude mít přímka sklon ± 20 dB/dek a prochází bodem, který má 

souřadnice ω = 1 a 20 log k. Fázová charakteristika má tvar polopřímky, která prochází 

hodnotou ± 90°, na svislé ose. Znaménko u sklonu i hodnoty úhlu se mění podle umístění 

pólu v přenosu. Jestliže se vyskytne v čitateli, sklon je roven + 20 dB/dek a úhel nabude 

hodnoty + 90°. (Obr.5a). V opačném případě, když je pól ve jmenovateli, sklon odpovídá -20 

dB/dek a úhel je - 90° (Obr.5b). Když pól chybí, ��C� = E, amplitudová charakteristika je 

polopřímka, která je rovnoběžná s vodorovnou osou a je od ní vzdálená o hodnotu 20 log k. 

Fázová charakteristika je polopřímka, procházející hodnotou 0° (Obr.5c). 

 

Obr. 5 – Logaritmická frekvenční charakteristika 

 Jestliže se vyskytne v přenosu člen (1 + T.p), amplitudová charakteristika se bude 

lámat v tzv. lomné frekvenci, což je frekvence, ve které se láme přímka o ± 20 dB/dek. 
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Fázová charakteristika začíná v 0° a končí v ± 90°. Lomnou frekvenci vypočteme ze vztahu č. 

16 [2]. 

? = �
F
                                                                (16) 

  Znaménko je závislé na umístění členu (1 + T.p) v přenosu. Pokud je tento člen 

ve jmenovateli, ��C� = D
�'F∙C

, pak má amplitudová charakteristika tedy takový tvar, že před 

lomnou frekvencí je to přímka rovnoběžná s vodorovnou osou a za lomnou frekvencí se 

přímka láme o + 20 dB/dek. Začátek fázové charakteristiky prochází v hodnotě 0° a konec je 

v hodnotě + 90° (Obr.8a). Když je v čitateli, ��C� = E ∙ �1 + G ∙ H�, charakteristika je 

podobná, jako v předchozím případě s tím rozdílem, že se láme o – 20 dB/dek a fázová 

charakteristika začíná v 0° a končí v - 90° (Obr.8b) [2].  

 

Obr. 6 – Logaritmická frekvenční charkteristika 

 Ve skutečnosti není výsledná charakteristika složená s přímek, ale z asymptot, která se 

k těmto přímkám blíží. Mezi skutečnou charakteristikou a charakteristikou složenou z přímek 

nastává chyba, která je největší v bodě ? = �
F
, protože ω2T2 = 1. Tuto chybu můžeme vypočíst 

z rovnice č. 17 [1]. 

56�78 = 20 ∙ ;<�√1 + ?0 ∙ G0 = 20 ∙ ;<�√1 + 1 ≈ 3 �7                       (17) 

 Jestliže přenos obsahuje ve jmenovateli  násobný kořen, např. obsahuje-li 2 násobné 

kořeny, nebo kvadratický trojčlen, zvětší se sklon i úhel 2 krát, neboli sklon bude -40dB/dek a 

úhel je -180°. 
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2.2.1.8 Poloha pólů a nul přenosu systému 

 U přenosu označujeme čitatele za nuly, neboli ni a jmenovatele označujeme jako póly, 

neboli pi (rovnice č. 18). Grafické znázornění pólu a nul zcela popisuje dynamické vlastnosti 

systému [2].  

��C� =
��L�

	�L�
= $% ∙C% '⋯'$*∙C'$+

,- ∙C- '⋯',*∙C',+
= $%∙�C�N*�…�C�N%�

,-∙�C�C*�…�C�C-�
                               (18) 

 Póly i nuly mohou být buď reálné nebo ryze imaginární nebo komplexně sdružené. 

Velký význam má umístění pólů a nul v osním kříži, neboť jejich umístění nalevo od 

imaginární osy nám říká, že systém je stabilní. Pokud leží na opačné straně, tedy napravo od 

imaginární osy, jedná se o systém nestabilní. V případě, že nuly mají menší vzdálenost od 

imaginární osy, než je vzdálenost pólů, bude v přenosu převládat derivační článek. Vzdálenost 

pólu, nalevo od imaginární osy, nám udává intenzitu tlumení přechodového děje (větší 

vzdálenost = větší tlumení) [1]. Příklad grafického znázornění polohy pólů a nul je na Obr. 7. 

 

Obr. 7 – Poloha pólů a nul 

2.2.2 Vnit řní popis systému  

 Při použití této metody popisu musíme oproti vnitřnímu popisu znát, jak se projeví 

systém na výstupní signál, vstupní signál, ale také i vlastnosti systému, a co se děje během 

průchodu signálu přes systém [1]. 

2.3 Popis systému ve stavovém prostoru 

 Neboť metody matematického popisu dynamických systémů je vhodná jen pro 

jednoduchý systém s jedním vstupem a výstupem, u kterých se nebere v úvahu vnitřní stav 

systému a jeho vnitřní uspořádání, ale jen závislost mezi vstupem a výstupem, byl v roce 

1960 vytvořen matematický aparát, který je podle pramenu [2] nazývána: „stavová teorie 
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systému“ nebo také metoda stavového prostoru. Tato metoda bere v úvahu vnitřní stav 

systému (hlavně počáteční), vnitřní uspořádání systému a jejich hlavní výhodou je možnost 

řešení mnohorozměrných systémů. Stav systému vyjadřujeme pomocí stavových veličin, 

které jsou realizované pomocí sloupcového vektoru. Tyto veličiny musí vyjadřovat minimální 

informace o vnitřním stavu systému, aby bylo možno z ní při známých dynamických 

vlastnostech a známém časovém průběhu výstupní veličiny jednoznačně určit průběhy 

výstupních veličin. Stavové veličiny také musí vyjadřovat svoji hodnotu, pomocí které spolu 

se znalostí následujících vlastností výstupních veličin, nám stačí k jednoznačnému určení 

následujících stavů systému. Pomocí metody stavového prostoru vytváříme rovnici dynamiky 

a rovnici výstupu [1]. Tyto rovnice se vytvářejí podle postupu, který je popsán v literatuře [2]. 

 

2.4 Regulátor 

 Regulátor je zařízení, které je součástí regulačního obvodu a jeho úlohou je 

automaticky zjistit odchylku a určit akční veličinu takovou, aby se odchylka rovnala nule, 

nebo aby se co nejvíce nule přiblížila. Regulátor se skládá z 3 funkčních zařízení, které 

můžeme vidět na Obr. 8.  

 

Obr. 8 – Složení regulátoru 

2.4.1 Měřící člen 

 Na obrázku jej značíme MČ a skládá se ze snímače označeného SN a porovnávacího 

členu označeného jako PČ. Nejprve snímač zjistí výstupní veličinu y (t), a poté ji spolu 

s vstupní veličinou přivede do porovnávacího členu, jehož úkolem je vypočítat odchylku e (t) 

porovnáním výstupní veličiny s veličinou vstupní neboli vztah č. 19 [1]. 

2�� = O�� − Q��                                                    (19) 
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2.4.2 Ústřední člen regulátoru 

 Ústřední člen označený na obrázku jako ÚRČ má za úkol v regulátoru vyhodnotit 

odchylku e (t) podle matematických zákonů, které jsou dány typem použitého regulátoru (PD, 

PID, …). Tento člen si volíme sami a volíme ho tak, abychom zajistili vyhovující vlastnosti 

celého obvodu [1]. 

2.4.3 Akční člen 

 Na obrázku je označen jako AČ. Skládá se z pohonu označeného jako PO a 

z regulačního orgánu označeného jako ROG. V praxi se mohou za pohon použít různé typy 

motorů nebo servopohonů, které ovládají regulační orgán, což jsou v praxi klapky, kohoutky, 

šoupátka a ty ovládají přístup energie do systému [1]. 

Regulátory se mohou dělit podle literatury [2] např: 

2.4.3.1 Podle přívodu energie 

a) Přímé 

b) Nepřímé 

 Ad a) U těchto regulátorů není potřeba vnější přívod energie, protože k ovládání 

regulačního orgánu stačí energie, která vznikne v regulované soustavě (např. plovák 

v nádobě) [2]. 

 Ad b) Tyto regulátory potřebují oproti regulátorům přímým vnější přívod energie. 

V dnešní době tyto regulátory převažují, neboť mají lepší regulační vlastnosti [2]. Podle 

vnější energie, kterou používáme, dělíme regulátory podle literatury [2] na: 

1) Pneumatické 

2) Hydraulické 

3) Elektrické 

 Ad 1) Tyto typy regulátorů používají k napájení tlak vzduchu, proto se využívají 

v závodech, kde už byl vytvořen rozvod vzduchu. Do doby než byly vynalezeny elektrické 

regulátory v nevýbušném provedení, používaly se ve výbušném prostředí. Používají se zde 

ovládací prvky, jako jsou klapky, membrány a další pneumatické prvky [2]. 

 Ad 2) K napájení používají tlak kapaliny, jejíž výhodou je možnost vyvinutí velké 

síly, proto se využívají tam, kde je zapotřebí k ovládání regulačního orgánu velká síla [2]. 
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 Ad 3) Elektrické regulátory jsou v současné době nejpoužívanější variantou, neboť 

jejich regulační vlastnosti vysoce převyšují předchozí dvě varianty. K napájení používají 

elektrickou energii. Jejich výhodou jsou malé rozměry a hmotnost, energetická účinnost a 

tichý chod. Nevýhodou je jejich složitost [2]. 

2.4.3.2 Podle průběhu výstupní veličiny 

- Spojité – všechny veličiny jsou spojité v čase 

- Nespojité – některý člen pracuje nespojitě 

2.5 Regulační obvod 

 Regulační obvod (dále jen obvod) se skládá z regulátoru, kde vzniká regulační proces, 

regulované soustavy, zpětné vazby a součtových členů. Vstupní veličinou do obvodu je řídící 

veličina (požadovaná hodnota) w (t), která spolu s výstupní veličinou y (t) přivedenou pomocí 

zpětné vazby k součtovému členu, vytváří regulační odchylku e (t), jenž je vstupem do 

regulátoru. Na regulační obvod může ještě působit poruchová veličina, která vstupuje do 

obvodu před regulovanou soustavu [5]. Z obvodu pak vystupuje výstupní veličina y (t). 

Všechny tyto vstupy a výstupy můžeme vidět na Obr. 9.  

 

Obr. 9 – Regulační obvod 

 Při realizaci obvodu jej kontrolujeme ze dvou hledisek: 

- Stabilita – kterou popisuje literatura [1] .  

- Jakost – popsaná v literatuře [1]. 
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3. Simulační program 

3.1 Minimální požadavky 

 Pro správné zobrazení a chod SP je nutno zajistit tyto minimální požadavky. Operační 

systém Windows Vista. Rozlišení obrazovky je nutno minimálně nastavit na 1280x768. 

Procesor Core 2 (2.0 GHz), paměť RAM 2 GB DDR2, grafická karta 512 Mb. 

3.2 Po spuštění simulačního programu 

 Po zapnutí SP se nejprve zobrazí úvodní okno (viz. Obr. 10), ve kterém je napsaný 

název programu, znak katedry a fakulty, číslo verze, regulační obvod a autor SP. Toto okno se 

po několika sekundách samo vypne a zobrazí se okno nastavení regulačního obvodu. 

 

Obr. 10 – Úvodní okno simulačního programu 

3.3 Nastavení regulačního obvodu 

 Jak už bylo uvedeno výše, okno nastavení regulačního obvodu (viz. Obr. 11), se 

zobrazí po úvodním okně. Toto okno je rozděleno do čtyř rámečků. První rámeček je označen 

jako soustava, ve kterém se zobrazuje nastavený přenos a obsahuje tlačítko NASTAVENÍ. 

Druhý rámeček je označen jako regulátor, v němž se nachází možnost si zvolit regulační 

obvod s regulátorem nebo bez, dále obsahuje tlačítko NASTAVENÍ a ještě ukazuje přenos 
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nastaveného regulátoru. Třetí rámeček nazvaný jako řídící veličina obsahuje název zvolené 

řídící veličiny (signálu), jak vypadá její průběh v čase, parametry příslušného signálu a 

nakonec tlačítko NASTAVENÍ. Poslední čtvrtý rámeček se nazývá poruchová veličina. 

Obsahuje stejné komponenty jako řídící veličina s tím rozdílem, že navíc nám dává možnost 

zvolit si, zda do regulačního obvodu vstupuje poruchová veličina či ne. Po kliknutí na tlačítko 

NASTAVENÍ, se zobrazí okno nastavení příslušných parametrů regulačního obvodu. Nejprve 

však lze nastavit pouze soustava, neboť bez jejího nastavení nelze vykreslit žádné 

charakteristiky ani průběh regulačního pochodu v čase. Pokud je soustava nastavena, 

odblokuje se nám ostatní nastavení. Na horní liště tohoto okna jsou další dvě tlačítka. Tlačítko 

VYNULOVAT, kterým se vynuluje veškeré nastavení jednotlivých prvků regulačního 

obvodu (rámečků) a tlačítko POTVRDIT, které zkontroluje, jestli jsou všechny potřebné 

prvky regulačního obvodu nastaveny a pokud ne, upozorní uživatele, na který parametr by se 

ještě měl nastavit. Dále potvrzuje nastavené parametry a v případě že se jedná o první 

nastavení parametrů, zavře okno nastavení a otevře okno výběru charakteristiky. Pokud se 

jedná o druhé nebo vyšší nastavení, otevře příslušné okno charakteristiky, ve kterém bylo 

nastavení spuštěno. 

 

Obr. 11 – Okno nastavení regulačního obvodu 
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3.3.1 Nastavení soustavy 

 Po kliknutí tlačítka NASTAVENÍ v rámečku soustava, se zobrazí okno nastavení 

soustavy. V horní části okna je zobrazený maximální přenos, který lze zadat v SP. Dále jsou 

v přenosu vyznačené jednotlivé členy, které je možno zadat. V prostřední části jsou kolonky, 

které mají nad sebou názvy příslušné neznámé a do kterých se zapisuje hodnota jednotlivých 

členů přenosu. Kolonky jsou vytvořeny tak, aby do nich bylo možno psát pouze čísla 

v rozmezí 0 až do 999999 s výjimkou kolonky s prostým integračním členem, kde lze nastavit 

pouze 0 nebo 1.  Z důvodu fyzikální realizovatelnosti je nastavené, že derivační časová 

konstanta T1 lze zadat, pouze pokud je zadaný aspoň jeden setrvačný člen. Setrvačné členy 

uživatel může zadat pouze postupně, z důvodu usnadnění práce s nimi. Ve spodní části okna 

je tlačítko POTVRDIT, které kontroluje, zda jsou všechny kolonky řádně vyplněny a provádí 

zápis nastavených hodnot do příslušných proměnných. Tlačítko VYNULOVAT, které se 

nachází také na spodní části okna, má za úkol vynulovat veškeré nastavené hodnoty 

v kolonkách. V případě, že uživatel vynuluje nastavení a zmáčkne tlačítko potvrdit, soustava 

se bude chovat, jako kdyby nebyla nastavena. 

 

Obr. 12 – Okno nastavení soustavy 
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3.3.2 Nastavení regulátoru 

 Po kliknutí tlačítka NASTAVENÍ v rámečku regulátor, se zobrazí okno nastavení 

regulátoru (Obr. 13), v němž najdeme v levém horním rohu přenos regulátoru, ve kterém jsou 

označeny konstanty příslušného regulátoru. Pod přenosem je název typu regulátoru 

s příslušnými konstantami a kolonkou, kde zadáváme hodnoty těchto konstant. V pravé části 

okna se nachází obrázek s přechodovou charakteristikou typu regulátoru, který si zvolíme. 

Stejně jako soustavy, lze do kolonek v okně nastavení regulátoru napsat hodnoty od 0 do 

999999. Jestliže je do konstanty Ti nebo Td nastavena 0, příslušný typ regulátoru nebude 

v přenosu (např. r0=1, Ti= 5, Td=5 => je zvolený typ regulátoru PID, poté nastavíme r0=1, 

Ti= 5, Td=0 => zvolili jste regulátor PI). V SP je možno nastavit typ regulátoru P, PI, PD a 

PID. V pravé spodní části se nachází tlačítko POTVRDIT, které kontroluje správnost zadání 

hodnot a zapisuje hodnoty do příslušných proměnných. Spolu s tlačítkem POTVRDIT se tam 

ještě nachází tlačítko VYNULOVAT, které vynuluje všechny napsané hodnoty v kolonkách. 

V levé spodní části je tlačítko NÁPOVĚDA.   

 

Obr. 13 – Okno nastavení regulátoru 

 Po kliknutí na tlačítko NÁPOVĚDA, okno nastavení regulátoru se rozšíří o volbu typu 

regulátoru, o kterém se chce uživatel něco dozvědět, přechodovou charakteristiku, přenos a 

základní informace o zvoleném typu regulátoru, jak můžeme vidět na Obr. 14. Po opětovném 

kliknutí na tlačítko NÁPOVĚDA se okno zmenší na původní velikost. 
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Obr. 14 – Okno nastavení regulačního obvodu s nápovědou 

3.3.3 Nastavení řídící veličiny 

 Po kliknutí na tlačítko NASTAVENÍ v rámečku řídící veličina, se otevře okno 

nastavení řídící veličiny (Obr. 15). V levé horní části je rámeček nazvaný vstupní veličina a 

SP nabízí možnost si tuto veličinu vybrat ze sedmi typů. V pravé horní části je rámeček 

s parametry, které se mění podle typu zvolené vstupní veličiny. Minimální hodnota, která lze 

napsat do kolonek je -99999 a maximální hodnota je 999999. Pod rámečkem parametry a 

vstupní veličina, je zobrazený zakótovaný průběh zvoleného typu signálu v čase. Ve spodní 

části okna je tlačítko VYNULOVAT, kterým se vynulují pouze parametry zvoleného typu 

signálu a tlačítko POTVRDIT, kterým se provede kontrola správnosti zadaných hodnot a 

zápis hodnot, které uživatel zadal. 
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Obr. 15 – Okno nastavení řídící veličiny 

 Jestliže je zaškrtnutý Heavisidův jednotkový skok (Obr. 16), v rámečku parametry se 

zobrazí pouze proměnná w, kterou si uživatel nastaví výšku skoku a proměnná st, kterou se 

natavuje rozptyl hodnoty proměnné w. 

 

Obr. 16 -  Nastavení Heavisidova jednotkového skoku  

 V případě zaškrtnutí Diracova jednotkového impulsu, rámeček s parametry zůstane 

prázdný. Zaškrtnutím sinusového signálu (Obr. 17), se zobrazí v rámečku parametry 

proměnná a, kterou posouváme signál od osy x o zadanou hodnotu, proměnná b, jejíž 

hodnotou nastavujeme amplitudu signálu, proměnná T, kterou nastavujeme periodu 
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periodického signálu, proměnná PT, jenž udává posun signálu v čase o zadanou hodnotu a 

nakonec proměnnou st, která nám udává rozptyl hodnoty amplitudy o zadanou hodnotu. 

Stejné proměnné se zobrazí u trojúhelníkového i obdélníkového signálu.   

 

Obr. 17 – Nastavení sinusového signálu 

 Zaškrtnutím impulsu rychlosti, se zobrazí v rámečku parametry proměnná a, kterou 

posouváme signál od osy x o zadanou hodnotu a proměnnou b, která slouží spolu s časem 

k výpočtu průběhu rychlosti (w = b *t). Po zaškrtnutí posledního typu vstupního signálu, tedy 

impulsu zrychlení, se zobrazí v rámečku parametry stejné proměnné jako u impulsu rychlosti, 

s tím rozdílem, že pro výpočet průběhu signálu použijeme jiný vzorec (w = b*t2). 

 

Obr. 18 – Nastavení impulzu zrychlení 

3.3.4 Nastavení poruchové veličiny 

 Při nastavování poruchové veličiny si musíme nejdříve zvolit, zda má na regulační 

obvod působit porucha či nikoli. Pokud chceme, aby na obvod působila porucha, provedeme 

to tak, že v okně nastavení regulačního obvodu zaškrtneme v rámečku poruchová veličina 
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možnost s poruchou, poté klikneme na tlačítko NASTAVENÍ, které otevře okno nastavení 

poruchové veličiny (Obr. 19). Dále budeme postupovat stejně jako u nastavení řídící veličiny, 

neboli postupujeme podle návodu uvedeného v kapitole 3.3.3. V případě, že chceme, aby 

poruchová veličina nepůsobila na regulační obvod, v okně nastavení regulačního obvodu, v 

rámečku poruchová veličina, zaškrtneme možnost bez poruchy, a tím nastavíme poruchu na 

hodnotu nula (v=0). 

 

Obr. 19 – Okno nastavení poruchové veličiny 

3.4 Volba charakteristiky 

 Po nastavení všech potřebných údajů se posuneme kliknutím tlačítka POTVRDIT 

v okně nastavení regulačního obvodu k volbě charakteristiky (Obr. 20). Kliknutím na obrázek, 

na kterém je příklad charakteristiky, se otevře okno, kde se nám zobrazí požadovaná 

charakteristika podle parametrů, jaké byly zadány. Toto okno ještě dává možnost návratu 

k oknu nastavení regulačního obvodu, kliknutím na tlačítko zpět k nastavení. Jednotlivá okna 

charakteristik si popíšeme níže. 
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Obr. 20 – Okno volby charakteristiky 

3.4.1 Simulace časového průběhu regulačního pochodu 

 Jak už bylo uvedeno výše, po kliknutí na příslušný obrázek v okně volba 

charakteristiky, se otevře okno (Obr. 21), ve kterém se simuluje průběh regulačního pochodu 

v čase. V levé horní části okna se nachází nastavení rozsahu osy x, který může být uživatelem 

nastaven na hodnotu 1, 2, 4 nebo 8 sekund. Tento rozsah lze ještě změnit zvolením jiného 

měřítka, jenž najdeme pod nastavení rozsahu. Toto měřítko může nabýt hodnoty od 100 až 

108. Pod měřítkem osy x je měřítko osy y. Jeho rozsah je od 10-6 do 106.  Napravo od tohoto 

nastavení je tlačítko START (PAUZA), kterým se spouští nebo zastavuje průběh regulace a 

tlačítko STOP, jenž slouží ke smazání vykresleného průběhu. Vedle tlačítek START a STOP 

jsou panely, které slouží k výběru vykreslované veličiny a hodnoty, jenž se má vypisovat. 

Jestliže je veličina aktivní, panel změní svojí barvu z moneygreen na barvu krémovou. Název 

veličiny také změní svoji barvu. Řídící veličina má barvu modrou, odchylka světle modrou, 

akční veličina zelenou, poruchová veličina růžovou, výstupní veličina červenou a součet akční 

a poruchové veličiny má barvu hnědou. V případě, že jsou hodnoty neaktivní, nápis hodnota 

je šedá, kolonka je prázdná a čtvereček vedle kolonky není zaškrtnutý. Po zaškrtnutí 

čtverečku (aktivaci hodnot), nápis hodnota zčerná a v kolonce se začnou vypisovat hodnoty. 
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Obr. 21 – Okno průběhu regulačního pochodu 

 Nyní si něco málo řekneme o grafu. Osu x (vodorovnou osu) popisujeme jako čas a osu y 

(svislou osu) popisujeme jako amplituda, jenž je bezrozměrná. Jestliže průběh některé ze 

zvolených  veličin dosáhne amplitudy mimo rozsah grafu, uživateli se nabízí možnost 

posunout si 0 na ose y posunutím posuvníku, který je nalevo od grafu. SP nabízí tyto a ještě 

další možnosti jako jsou vykreslení mřížky (tlačítkem MŘÍŽKA), změnu rychlosti (tlačítkem 

RYCHLOST), vykreslování a změnu kroku (tlačítkem KROK), po kterém se křivky 

vykreslují. Při vykreslení mřížky si uživatel může vybrat z možnosti vykreslit hlavní mřížku 

osy y, což jsou tlusté vodorovné čáry vykreslené v hodnotě, která je označena číslem. 

Možnost vedlejší mřížka osy y, jenž vykreslí tenké vodorovné čáry v hodnotách 

neoznačených číslem. Možnost hlavní mřížka osy x, která vykreslí tlusté svislé čáry 

v hodnotách označených číslem a nakonec možnost vedlejší mřížka osy x, jenž vykreslí tenké 

svislé čáry v hodnotách neoznačených číslem. Rychlost lze změnit na hodnotu 0.5, 1 

(skutečný čas), 2, 5, 10 a max. Krok můžeme nastavit na hodnotu 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 nebo 

automaticky. Na hlavním panelu nenajdeme pouze tlačítka MŘÍŽKA, KROK a RYCHLOST, 

ale také tlačítko ZMĚNA, kterým se otevírá okno nastavení regulačního obvodu a tlačítko 

ZPĚT K VÝBĚRU, kterým se otevře okno výběr charakteristiky. Základní nastavení simulace 
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regulačního průběhu je: rozsah osy x = 1s, měřítko osy x i osy y = 100, krok je nastaven na 

možnost automaticky, rychlost na maximální a vykresluje se pouze řídící a výstupní veličina.  

3.4.2 Logaritmická frekven ční charakteristika 

 Okno logaritmická frekvenční charakteristika (Obr. 22) se otevře kliknutím na 

příslušný obrázek při výběru charakteristiky. V tomto okně je tabulka, která má osu x 

popsanou jako omega s jednotkami s-1 a osa y je popsána podle toho pro jakou charakteristiku 

je určena. Pro logaritmické amplitudové charakteristiky je osa y, popsána na levé straně 

tabulky červenou barvou, jako amplituda s jednotkami v logaritmických souřadnicích. Pro 

logaritmické fázové charakteristiky je osa y, popsána na pravé straně tabulky modrou barvou, 

jako fáze s jednotkami ve stupních. Stejnou barvou jakou jsou popisky os, se vykreslují i 

charakteristiky => červenou barvou logaritmická amplitudová charakteristika a modrou 

barvou logaritmická fázová charakteristika. Kliknutím na nápis amplituda nebo fáze, 

vypínáme (popřípadě zapínáme) vykreslování příslušné charakteristiky. Stejně jako u 

simulace regulačního pochodu, tlačítkem ZPĚT K VÝBĚRU, které je umístěno na hlavním 

panelu, otevřeme okno výběr charakteristiky a kliknutím na tlačítko ZMĚNA, také umístěné 

na hlavním panelu, se otevře okno nastavení regulačního obvodu. Posledním tlačítkem na 

hlavním panelu, je tlačítko VYKRESLIT, kterým vykreslíme logaritmické frekvenční 

charakteristiky podle zadaných hodnot. 

 

Obr. 22 – Okno logaritmické frekvenční charakteristiky 
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3.4.3 Frekvenční charakteristika v komplexní rovině 

 Okno FCHKR otevřeme kliknutím na příslušné tlačítko v okně výběr charakteristik. 

V tomto okně jsou na hlavním panelu tři tlačítka. Tlačítko ZMĚNA, ZPĚT K VÝBĚRU a 

VYKRESLIT. Funkce těchto tlačítek je popsána v předchozí kapitole s tím rozdílem, že se 

nevykreslí logaritmická frekvenční charakteristika, ale FCHKR. Dále se v tomto okně nachází 

graf, který má popsanou osu x jako reálnou osu a osu y jako imaginární osu. Vlevo od tohoto 

grafu je lupa, která složí ke zvětšení FCHKR. Tato lupa nelze použít dříve než je 

charakteristika vykreslena a dává možnost zvětšení až 400 krát.   

 

Obr. 23 – Okno frekvenční charakteristiky v komplexní rovině 

4. Ověření výsledků 

 Pro porovnání správnosti výsledků jsem použil starší program pro simulaci 

regulačního pochodu, který mi byl vypůjčen z Katedry automatizace a počítačové techniky v 

metalurgii. Při porovnání jsem postupoval tak, že do obou programů jsem zadal stejné 

parametry, a poté výsledné charakteristiky vzájemně porovnal.  Abych ověřil, že program 

nefunguje jen pro jedno nastavení hodnot, kontrolu výsledků jsem provedl pro několik 

různých nastavení regulačního obvodu. V této kapitole pouze ústně zhodnotím konečné 

výsledky. Obrázky k příslušnému číslu porovnání budou k nahlédnutí v příloze.  Než začnu 
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s porovnáváním, popíšu, jakou barvou je vykreslená příslušná veličina ve vypůjčeném 

programu. Červenou barvou je vykreslena řídící veličina, zelenou barvou poruchová veličina 

a světle modrou barvou je vykreslená výstupní veličina. 

4.1 První porovnávání 

4.1.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 0, T1 = 0, T2 = 0, T3 = 0, T4 = 0, T5 = 2.1, a = 0.2, Tz = 0.8. 

Nastavení regulátoru: r0 = 0.5, Ti = 5, Td = 5. 

Nastavení řídící veličiny: Heavisidův jednotkový skok, w = 30, st = 0. 

Nastavení poruchové veličiny: Heavisidův jednotkový skok, v = 10, st = 0. 

4.1.2 Výsledek 

 Začátek obou výsledných charakteristik (příloha I), je posunut o dopravní zpoždění a 

poté má rychlý náběh. V momentě, kdy se přiblíží řídící veličině, dochází k překmitu a 

následnému pozvolnému ustalování, které nastane kolem času t = 60 [s]. Výsledné veličiny 

jsou od sebe trochu odlišné a to ve velikosti překmitu a rychlosti ustálení. Logaritmická 

frekvenční charakteristika (příloha II) a FCHKR (příloha III) si nejsou rovny, ale rozdíly mezi 

nimi jsou tak malé, že jsou zanedbatelné. Tyto rozdíly mohou být způsobeny zaokrouhlením, 

ale je to jen domněnka, neboť nemůžu zkontrolovat výpočty ve vypůjčeném programu. 

4.2 Druhé porovnávání 

4.2.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 0, T1 = 0, T2 = 3, T3 = 1.8, T4 = 0, T5 = 0, a = 0, Tz = 0. 

Nastavení regulátoru: r0 = 1, Ti = 3, Td = 2. 

Nastavení řídící veličiny: Sinusový signál, a = 15, b = 30, T = 5, PT = 10, st = 0. 

Nastavení poruchové veličiny: Trojúhelníkový signál, a = 5, b = 8, T = 9, PT = 0, st = 20. 

4.2.2 Výsledek 

 U tohoto nastavení regulačního obvodu má výstupní veličina tvar sinusoidy, která se 

k hodnotám řídící veličiny nepřiblíží. Je to způsobeno velkou poruchovou veličinou, ale 
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hlavním důvodem je volba regulátoru, který není schopen regulovat takovou rychlostí, aby 

výstupní veličina dosáhla požadované hodnoty. Když řídící veličina začne stoupat, pak stoupá 

i výstupní veličina, ale se zpožděním za požadovanou veličinou a než dosáhne výstupní 

veličina požadované hodnoty amplitudy, řídící veličina začne klesat => začne klesat i 

výstupní veličina. Tento průběh je zobrazen v příloze IV. Logaritmické frekvenční 

charakteristiky (příloha V) se od sebe neliší, ale FCHKR (příloha VI) má jiný tvar, což může 

být způsobeno přepočtem z logaritmické frekvenční charakteristiky na FCHKR.  

4.3 Třetí porovnávání 

4.3.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 2, s = 0, T1 = 0.05, T2 = 1, T3 = 5, T4 = 0, T5 = 0, a = 0, Tz = 0.5. 

Nastavení regulátoru: r0 = 0.8, Ti = 100, Td = 0. 

Nastavení řídící veličiny: Obdélníkový signál, a = 0, b = 45, T = 12, PT = 30, st = 0. 

Nastavení poruchové veličiny: Diracův jednotkový impuls. 

4.3.2 Výsledek 

 Toto nastavení způsobí, že výstupní veličina má tvar sinusoidy, jenž se zvětšuje => 

celý regulační obvod se rozkmitá na velmi vysoké hodnoty. Průběh regulačního pochodu 

(příloha VII), logaritmické frekvenční charakteristiky (příloha VIII) a FCHKR (příloha IX) 

jsou si odlišné o minimální zanedbatelné odchylky. 

4.4 Čtvrté porovnávání 

4.4.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 0, T1 = 0, T2 = 2, T3 = 7, T4 = 0, T5 = 0, a = 0, Tz = 1.4. 

Nastavení regulátoru: r0 = 1, Ti = 100, Td = 5. 

Nastavení řídící veličiny: Heavisidův jednotkový skok, w = 23, st = 8. 

Nastavení poruchové veličiny: v = 0. 
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4.4.2 Výsledek 

 Výsledný průběh regulačního pochodu (příloha X) je posunut o hodnotu dopravního 

zpoždění a následně má rychlý náběh s malým překmitem pod hodnotou řídící veličiny. Poté 

pozvolna stoupá k této hodnotě řídící veličiny a tam se i také ustálí. Tvar průběhu regulačního 

pochodu, logaritmické frekvenční charakteristiky (příloha XI) a FCHKR (příloha XII) je 

stejný v obou programech.   

4.5 Páté porovnávání 

4.5.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 0, T1 = 0, T2 = 0.5, T3 = 4, T4 = 0, T5 = 10, a = 0, Tz = 0. 

Nastavení regulátoru: r0 = 1, Ti = 2, Td = 1. 

Nastavení řídící veličiny: Sinusový signál, a = 50, b = 18, T = 25, PT = 0, st = 0. 

Nastavení poruchové veličiny: Heavisidův jednotkový skok, v = 20, st = 40. 

4.5.2 Výsledek 

 Při tomto porovnání výsledná charakteristika znovu nebude tvar sinusoidy, která se 

zvětšuje, neboli se rozkmitá. Oba tyto regulační pochody (příloha XIII) jsou stejné. 

Logaritmická frekvenční charakteristika (příloha XIV) i FCHKR (příloha XV) jsou taky 

stejné.  

4.6 Šesté porovnávání 

4.6.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 3, s = 0, T1 = 2.6, T2 = 3.2, T3 = 0, T4 = 0, T5 = 1.5, a = 0.4, Tz = 

7.9 

Nastavení regulátoru: r0 = 0.5, Ti = 8, Td = 13 

Nastavení řídící veličiny: Heavisidův jednotkový skok, w = 80, st = 25 

Nastavení poruchové veličiny: Sinusový signál, a = 0, b = 38, T = 17, PT = 67, st = 0 
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4.6.2 Výsledek 

 Výstupní veličina při tomto zadání znovu nabude tvar zvětšující se sinusoidy, tedy 

znovu nedocílíme ustáleného stavu. Průběhy regulačního pochodu (příloha XVI) se rovnají, 

pokud nebereme v potaz minimální zanedbatelné odchylky. Stejné to je i pro logaritmické 

frekvenční charakteristiky (příloha XVII) a FCHKR (příloha XVIII), čili se rovnají.    

4.7 Sedmé porovnávání 

4.7.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 0.8, s = 0, T1 = 0, T2 = 3.6, T3 = 10, T4 = 0, T5 = 0, a = 0, Tz = 0 

Nastavení regulátoru: r0 = 1, Ti = 7, Td = 6 

Nastavení řídící veličiny: Diracův jednotkový impuls. 

Nastavení poruchové veličiny: Diracův jednotkový impuls. 

4.7.2 Výsledek 

 Výstupní veličina zde nabude tvar impulzní charakteristiky, která se ustálí na nule 

v čase t = 70 [s]. Oba tyto průběhy (příloha XIX) se sobě rovnají. Rovnají se i logaritmické 

frekvenční charakteristiky (příloha XX) a FCHKR (příloha XXI). 

4.8 Osmé porovnávání 

4.8.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 1, T1 = 0, T2 = 0, T3 = 0, T4 = 0, T5 = 2, a = 1, Tz = 0.7. 

Nastavení regulátoru: r0 = 1, Ti = 4, Td = 7. 

Nastavení řídící veličiny: Impuls rychlosti, a = 30, b = 10. 

Nastavení poruchové veličiny: Obdélníkový signál, a = -6, b = 16, T = 2, PT = 0, st = 0. 

4.8.2 Výsledek 

 I v tomto případě dojde k rychlému rozkmitání průběhu regulačního pochodu (příloha 

XXII) a oba průběhy, logaritmické frekvenční charakteristiky (příloha XXIII) a FCHKR 

(příloha XXIV) jsou stejné při zanedbání minimálních odchylek. 
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4.9 Deváté porovnávání 

4.9.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1.5, s = 0, T1 = 0, T2 = 0, T3 = 0, T4 = 0, T5 = 5, a = 0.6, Tz = 0 

Nastavení regulátoru: r0 = 0.5, Ti = 5, Td = 5. 

Nastavení řídící veličiny: Sinusový signál, a = -17, b = 45, T = 10, PT = 67, st = 0. 

Nastavení poruchové veličiny: Heavisidův jednotkový skok, v = 34, st = 30. 

4.9.2 Výsledek 

 V tomto porovnání sice dojde k rozkmitání průběhu regulačního pochodu (příloha 

XXV), ale ten se pozvolna ustálí na požadované hodnotě. I v tomto případě se průběh 

regulačního děje, logaritmické frekvenční charakteristiky (příloha XXVI) a FCHKR (příloha 

XXVII) rovnají. 

4.10 Desáté porovnávání 

4.10.1 Nastavení parametrů regulačního obvodu 

Nastavení soustavy: k = 1, s = 0, T1 = 0, T2 = 5, T3 = 23, T4 = 8, T5 = 0, a = 0, Tz = 0. 

Nastavení regulátoru: obvod bez regulátoru. 

Nastavení řídící veličiny: Heavisidův jednotkový skok, 45, st = 20. 

Nastavení poruchové veličiny: Heaviidův jednotkový skok, v = 5, st = 40 

4.10.2 Výsledek 

  V případě desátého porovnávání nemůžu výsledné veličiny porovnat, neboť 

vypůjčený program neumožňuje nastavit regulační obvod bez regulátoru. Výsledný průběh 

zkontroluju pouze podle teorie, kterou jsem popsal v kapitole 2.1. Při tomto nastavení má 

výstupní veličina tvar jako systém druhého řádu, který se v čase t = 140 [s] ustálí na hodnotě, 

řídící veličiny (příloha XXVIII). Logaritmická amplitudová charakteristika (příloha XXIX) 

začíná na hodnotě 0 [dB] a v lomné frekvenci se láme na sklon 60 [dB] na dekádu. 

Logaritmická fázová charakteristika má počátek v φ = 0° a ve stejné hodnotě lomné frekvence 

se láme a končí na hodnotě φ = -270°. FCHKR (příloha XXX) začíná na reálné ose a prochází 

po směru hodinových ručiček tolik kvadrantů kolikátý je řád LDF. 
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5. Závěr  

 Úkolem této práce bylo uvedení do problematiky regulačních obvodů, vhodně zvolit 

metody pro simulaci regulačních obvodů, vytvořit výukový program pro simulaci regulačních 

obvodů a nakonec ověřit zda SP pracuje správně. Z důvodů rozsáhlosti této problematiky, 

jsou v práci uvedeny pouze základní informace a pro úplné pochopení regulačních obvodů 

doporučuji prostudování si příslušné odborné literatury (např. literatura [1], [2]). Neboť 

frekvenční charakteristika v komplexní rovině, logaritmická frekvenční charakteristika a 

průběh regulačního pochodu v čase nejlépe popisuje vlastnosti regulačních obvodů, zvolil 

jsem tyto metody jako nejvhodnější k simulaci. Ačkoli se jedná o výukový program, nenaučí 

úplného laika pracovat s regulačním obvodem. Je určen pro uživatele, kteří s problematikou 

regulačních obvodů mají aspoň začátečnické zkušenosti. Při vytváření tohoto programu jsem 

využíval vědomosti, které jsem získal studiem na vysoké škole a vědomosti, které jsem získal 

nastudováním odborných literatur. V průběhu vytváření SP jsem se setkal s celou řadou 

problémů. Mezi tyto problémy patřily: vymyslet design a ovládání programu tak, aby byl 

program co nejjednodušší a co nejpříjemnější na ovládání. Ošetření proti špatnému vyplnění 

hodnot do příslušných kolonek. Výpočet a realizaci při vykreslování průběhu regulačního 

pochodu, ze systému popsaném ve stavovém prostoru. Ošetření vykreslení jednotlivých 

veličin (řídící veličina, poruchová veličina, odchylka, akční veličina, výstupní veličina) tak, 

aby odpovídaly takovým hodnotám parametrů, jenž si uživatel zadá i při změně měřítka osy x 

nebo osy y, kroku po kterém se mají hodnoty počítat a rychlosti, jenž je zadaná.  Po vyřešení 

těchto problému je výsledkem plně funkční simulační program, který při jakémkoli zadání 

vykreslí správně požadovanou charakteristiku nebo průběh regulačního pochodu. Tento 

program má celou řadu výhod. Některé slouží ke snadnějšímu odečítání hodnot a některé 

slouží k široké škále možnosti nastavení regulačního obvodu. Ke snadnějšímu odečítání 

hodnot nám slouží možnost zobrazit si hlavní a vedlejší mřížku, možnost si pozastavit 

vykreslování průběhu regulačního pochodu, možnost posunout si osu y podle potřeby a 

změnit si měřítko osy x i y. K výhodám nastavení patří možnost zadat přenos s jedním 

derivačním členem, jedním prostým integračním členem, třemi setrvačnými členy, kmitavým 

členem a dopravním zpožděním. Možnost zadat si regulační obvod bez regulátoru nebo 

s regulátorem typu P, PI, PD nebo PID. Dále obsahuje okno, ve kterém uživatel vidí, jak má 

nastavený regulační obvod. Další výhodou je možnost si zvolit vykreslovanou veličinu přímo 

nad grafem. Tento program nemá pouze výhody, ale i nevýhody. Velkým nedostatkem je 

vykreslování charakteristiky a regulačního pochodu v pixelech, což může způsobit zkreslení 
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regulačního pochodu, logaritmické frekvenční charakteristiky nebo FCHKR. Nakonec jsem si 

při porovnávání vykreslených charakteristik ověřil, že vytvořený simulační program pracuje 

správně, neboť 10 z 10 porovnávání bylo podobné nebo téměř stejné, pouze s mírnými 

odchylkami. Tyto odchylky můžou být způsobeny zaokrouhlováním nebo způsobem realizace 

jednotlivých charakteristik. I přes tyto mírné odchylky může být tento program použit pro 

simulaci.  
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