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Anotace 

V předložené práci je navrženo a realizováno nespojité a spojité řízení výšky hladiny 

v nádrži v laboratoři automatizace v prostředí Střední školy EDUCHEM. Je popsán model 

nádrže určený pro výuku předmětu Automatizované systémy řízení, která je řízena řídícím 

systémem SLC 500 Allen Bradley a navrženo a realizováno řízení modelu. Řídící systém 

je realizován  programovatelným automatem SLC 5/02, panelem operátora Panel View PV 

550, frekvenčním měničem pro řízení třífázového motoru a softwarem APS a Panel 

Builder. Je vytvořena ukázková aplikace pro výuku žáků na střední škole, která se 

zaměřuje na nespojité a spojité řízení. 

Klíčová slova: PLC, SLC, SLC 500, Allen Bradley, Panel View, APS. 

 

  

In the presented work there is a connected operation of the level in a reservoir in the 

automation laboratory at Educhem Secondary School designed and realised.The reservoir 

model is described.It is designed as teaching material for the subject Automation 

controlled systems. The reservoir is controlled by SLC 500 Allen Bradley control system. 

Control system is realised by SLC 5/02, operator panel Panel View, frequency convertor 

for threephase motor control, APS software and Panel Builder. There is developed a 

specimen application for teaching students at a secondary school, which is focused on 

connected. operation. 

Key words: PLC, SLC, SLC 500, Allen Bradley, Panel View, APS. 

 . 
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Seznam zkratek 

APS - Advanced Programing Software 

AČ- Akční člen 

CPU - Central Processing Unit 

C/U - kapacita/napětí 

DH485 - komunikační protokol 

e - regulační odchylka 

g - tíhové zrychlení 

h - výška hladiny 

HMI - Human Machine Interface, rozhraní mezi strojem a člověkem 

HW - hardware 

I/O - Input/Output, vstup/výstup 

LAN- Local Area Network 

m - hmotnost kapaliny 

MS-DOS operační systém Microsoft 

P - proporcionální regulátor 

PC - Personal Computer, osobní počítač 

PI - proporcionálně-integrační regulátor 

PLC- Programmable Logic Controller, programovatelný automat 

Pp -pásmo proporcionality 

PS -proporcionálně-sumační regulátor 

PV 550 - Panel operátora 

RS 238 - komunikační protokol 

S1 - průřez nádrže 

S2-– plocha výtokového otvoru 

SLC 500 -  Small Logic Controller, malý programovatelný automat 

SW - software 
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Q1 - přítok vody do nádrže 

Q2- odtok vody z nádrže 

r0 – parametr P regulátoru 

r-1- parametr regulátoru S 

RS-232 -  sériová linka 

t - čas 

Ti - integrační časová konstanta 

u – akční veličina 

v - poruchová veličina 

v1 - rychlost přitékající kapaliny 

v2- rychlost vytékající kapaliny 

w- požadovaná veličina 

Wkin - kinetická energie 

Wpot - potenciální energie 

y - regulovaná veličina 
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1 Úvod a cíle práce 

Ve své diplomové práci hodlám navázat na bakalářskou práci s názvem „Využití PLC 

automatů na střední škole pro výuku automatizační techniky“, ve které jsem se zabýval 

nespojitým řízením. Proto jsem se rozhodl zaměřit se na úlohy nespojitého i spojitého 

řízení, konkrétně na řízení výšky hladiny na modelu nádrže ve spojení s řídícím systémem 

Allen Bradley SLC 500. V průběhu diplomové práce se skrze vedoucího diplomové práce 

Ing. Michala Řepku, Ph.D. a výrobcem automatizační techniky Rockwell Automation 

podařila navázat spolupráce a  získat modernější řídící systém LogixPro Allen Bradley na 

který bude model po dokončení diplomové práce přeinstalován. Nový systém Obr.1.1 

vpravo je připravený k využití a považuji jako velký úspěch získání nového systému 

v rámci diplomové práce.  

Spojité řízení je vyučováno na středních školách teoreticky bez ukázkového modelu 

regulované soustavy a právě proto jsem se rozhodl ve své práci se věnovat tomuto 

problému a využít diplomovou práci z části pro další svoji pedagogickou činnost ve výuce 

žáků na střední škole. Protože model regulované soustavy nádrže je značně zjednodušen 

pro použití na úrovni střední školy a regulátor typu PLC je diskrétního charakteru a 

„protože můžeme očekávat stejnou funkci číslicového regulátoru jako od spojitého, což 

znamená, že zesiluje, integruje či případně derivuje, tak při sestavování algoritmu pro 

číslicový regulátor vycházím z funkce a tím i rovnice spojitého PID regulátoru.“
1
. 

Cílem práce je realizace funkční  úlohy nespojitého i spojitého  řízení výšky hladiny 

řídícím systémem SLC 500 z důvodu obohacení výuky o interaktivní prvky a nástroje jako 

je např. reálný model regulované soustavy. Při výuce bude demonstrován model řízení 

výšky hladiny a žáci mohou sledovat a porovnávat různé hodnoty nastavení parametru 

proporcionálního a sumačního regulátoru. Cílem použití takového modelu je, že bude 

možno sledovat a ukázat žákům chování soustavy bez regulace, s nevhodně zvolenou 

regulací a se správnou regulací. Dalším nedílným cílem využití diplomové práce bude 

ukázat regulovanou soustavu jako celek. Tím bude žákům umožněno vnímat jednotlivé 

prvky systému, chápat je a chápat regulovanou soustavu i jako celý systém a zatraktivnit 

výuku o zajímavou pomůcku. 

1
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 202. 
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Obr.1.1 řídící systémy Allen Bradley 

 

Pracoviště řízení výšky hladiny je tak doplněno o modernější řídící systém amerického 

výrobce automatizační techniky. Při využití diplomové práce ve výuce na střední škole 

mohou žáci získat zkušenosti, znalosti a dovednosti jak se systémem SLC 500 na který se 

práce zaměřila, tak i s novým systémem CompactLogix, který je vybaven PLC, dotykovým 

barevným displejem, frekvenčním měničem, jednotkou vzdálených vstupů a výstupů a sítí 

LAN. Frekvenční měnič ovládá třífázový elektromotor, ale je napájen jednofázově. Tohoto 

faktu v budoucnosti při využití diplomové práce při prezentacích škol využiji.  
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2 Identifikace modelu nádrže 

Vodní nádrž reprezentuje reálný objekt. Nádrž je vybavena čerpadlem s regulovaným 

množstvím dodávané kapaliny a elektrickým snímačem pro měření výšky hladiny. Vodní 

nádrž je vhodná pro laboratorní výuku teorie automatického řízení i pro experimentální 

ověřování algoritmů a nastavených parametrů číslicových regulátorů pro jednoduchost 

regulované soustavy považovaných jako spojité. Svými technickými parametry umožňuje 

realizovat experimenty s měřením na samostatné nádrži nebo ve spojení nádrže s dalšími 

technickými prostředky jako je PLC, panel operátora, frekvenční měnič atd. 

2.1 Základní popis 

Vodní nádrž je určena pro potřeby laboratorních cvičení při výuce předmětů zaměřených 

na automatizaci a předmětů souvisejících s problematikou automatického řízení. Je vhodná 

pro experimentální testování algoritmů a nastavených parametrů spojitých nebo 

číslicových regulátorů a pro modelování skutečných situací na reálném objektu. 

Soustava vodní nádrže se skládá z odměrné nádrže, kterou můžeme vzájemně propojovat 

spojovacím článkem s ručním kohoutem nebo tryskou o definovaném průřezu. Kohout 

může být doplněn stupnicí pro cejchování nastaveného průřezu otvoru v závislosti na úhlu 

otevření kohoutu. 

Součástí soustavy Obr.2.1 je dále čerpadlo s možností regulace dodávaného množství 

kapaliny Q1 do nádrže nastavením vstupního proudu 4-20 mA, který řídí frekvenční měnič 

a následně je ovládán  třífázový asynchronní elektromotor pohánějící čerpadlo kapaliny. 

Výšku hladiny kapaliny v nádrži mohou studenti měřit přímým odečítáním na délkovém 

měřítku nalepeném na průhledné nádrži nebo elektrickým měřením. Nádrž je proto 

vybavena kapacitním snímačem výšky hladiny s normovaným rozsahem výstupního 

napětí. Soustava má vlastní zdroj napájecího napětí pro obvody, tzn. zdroj napětí pro 

kapacitní snímač výšky hladiny. Na samostatné nádrži bez nároků na další technické 

prostředky můžeme řešit úlohy měření charakteristik čerpadla a snímače výšky hladiny, 

analýzy chování soustavy a měření přechodových charakteristik. Pro tyto úlohy postačí 

vybavení běžnými měřícími přístroji pro měření stejnoměrného napětí, proudu a času. Pro 

složitější úlohy identifikace a syntézy regulačního obvodu může být soustava využívána ve 
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spojení s řídícím systémem SLC 500 Allen Bradley, který je vybaven analogově – 

číslicovým rozhraním realizovaným analogovou modulární  kartou NIO4I. Díky rozsahu 

výstupního napětí snímače výšky hladiny a výstupního signálu analogové karty je soustava 

vodní nádrže určena také pro spojení s průmyslovými regulátory, které pracují se spojitými 

veličinami napětí, proud 0-10 V nebo 4-20 mA. 

 Podle požadavků na řešenou úlohu umožňuje soustava vodní nádrže realizovat v základní 

sestavě reálný objekt s parametry soustavy 1. řádu. Dynamika chování je u soustavy 1. 

řádu dána volbou průřezu vypouštěcího otvoru kohoutu. Základní sestava je otevřená a lze 

jí rozšířit o další nádrž nebo úplně změnit charakter soustavy, např. na kaskádní 

uspořádání. 

2.2 Matematicko-fyzikální analýza 

Cílem matematického popisu a jeho matematicko-fyzikální analýzy je sestavení  

abstraktního reálného modelu  objektu, který můžeme fyzikálně interpretovat jako 

akumulační nádrž bez odtoku (uzavřený kohout) nebo  s výtokem malým otvorem u dna 

nádrže do volného prostoru (vyvolání poruchy). Při tomto hledání modelu zkoumané 

závislosti jsme nuceni přijmout některá zjednodušení, jakýsi kompromis mezi 

jednoduchostí  modelu a jeho přesností. Toto zjednodušení je třeba mít neustále na paměti 

a uvědomovat si rozdíl mezi chováním modelu a skutečného reálného systému. Z toho 

poznání plyne skutečnost, že model je vždy kompromisem mezi jednoduchostí a přesností 

popisu. 

Schematický popis tohoto fyzikálního problému jednoduchého dynamického systému 

závislosti výšky hladiny h na přitékajícím množství Q1 do nádrže s volným odtokem, který 

je namontován u dna nádrže je na Obr.2.1. Jestliže se bude měnit přítok Q1, bude se 

dynamicky měnit také výška hladiny h v nádrži, kde mají označené veličiny níže popsaný 

význam. V modelu předpokládám ideální kapalinu, nádrž konstantního průřezu, 

homogenní tíhové zrychlení a především výtok kapaliny z nádrže bez energetických ztrát a 

turbulencí. 
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Prvním krokem je definice základních veličin z  Obr.2.1: 

h(t)   - výška hladiny [m] 

Q1(t), Q2(t) - přítok do nádrže, odtok z nádrže otvorem u dna [m
3
.s

-1
] 

t  - čas [s] 

S1, S2  - průřez nádrže a plocha výtokového otvoru u dna nádrže [m
2
] 

v1(t), v2(t) - rychlost přitékající kapaliny, resp. odtékající kapaliny [m.s
-1

] 

V(t)  - objem kapaliny v nádrži [m
3
] 

m(t)  - hmotnost kapaliny v nádrži [kg] 

g  - tíhové zrychlení [m.s
-2

], (g = 9,81 m.s
-2

) 

 

Matematicko-fyzikální analýza dynamického systému a její postup sestavení není a 

nemůže být v obecném případě zcela jednoznačný. Rozdílné dynamické systémy vyžadují 

různé pohledy a přístupy a dále zkoumání jiných a dalších souvislostí. Protože model 

nádrže je výukový model, považuji tento model pro další zkoumání za ideální. 

Matematickým modelem je obvykle diferenciální rovnice, která vybranou závislost 

popisuje. Pro další analýzu je možno využít zákona zachování energie. Rychlost výtoku 

kapaliny z nádrže v2 není zřejmě konstantní a závisí na množství kapaliny v nádrži, tedy na 

hydrostatickém tlaku v místě, kde je umístěn odtokový otvor. Uvažujeme, že malý element 

kapaliny o hmotnosti    , který má na hladině nulovou rychlost (a tedy i nulovou 

kinetickou energii) a potenciální energie je dle vztahu (2.1). 

                     (2.1) 

Při výtoku kapaliny z otvoru nádrže, který je umístěn u dna má ten samý element nulovou 

energii potenciální. Jeho potenciální energie se beze zbytku přemění dle (2.2) na energii 

kinetickou: 

       
 

 
      

           (2.2) 

 
a nulovou energii potenciální.  
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Q1,V1 

Q2,V2 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

                           

 

 

 

Obr.2.1  proměnné v nádrži  

 

Ze zákona o zachování energie dle (2.3)  platí rovnost: 

                                 (2.3)  

 

          
 

 
     

      ( )    √     ( )    √ ( )     √          (2.4) 

Rychlost kapaliny v2 ve výtokovém otvoru dle (2.4) nezávisí na hmotnosti vybraného 

elementu, ale roste s druhou odmocninou výšky hladiny v nádrži  h(t). 

Objem kapaliny v nádrži pak je dle (2.5):  

 ( )       ( )          (2.5)  

 

a rychlost změny dle (2.6)  

  ( )   
  

  
    

  

  
     

     ( )     ( )     (2.6) 

A protože:  

  ( )       ( )   ( )   √     ( )    √ ( )         (2.7) 

Tím jsem získal po jednoduché úpravě a dosazení: 

    
  ( )    ( )    ( )    ( )        ( )    ( )        √ ( )                 (2.8) 

    
 ( )    √ ( )    ( )             √                            (2.9) 

S2 

S1 

h 

Δ m 
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Tímto postupem a vyloučením všech vnitřních pomocných proměnných a veličin byl 

získán vztah (2.9) vyjadřující závislost výstupní veličiny  ( ) na vstupní veličině   ( ) 

dynamického systému. Tento vztah mezi časově proměnnými veličinami, který je vyjádřen 

diferenciální rovnicí prvního řádu. Tato diferenciální rovnice je matematickým modelem 

zkoumané závislosti za předpokladu zjednodušení (nádrž bez energetických ztrát a 

turbulencí). 

Parametry nádrže: 

Průřez nádrže S1 44 x 44mm = 1,936. 10
-3 

m
2 

Průřez odtokového otvoru S2 (průměr otvoru 3,31mm) = 8,6.10
-6 

m
2 

Tíhové zrychlení g = 9,81 m.s
-2 

    
 ( )    √ ( )    ( )             √   = 8,6.10

-6
√         3,81.10

-5 

 

Do tohoto matematického modelu jsem dosadil parametry použité nádrže, které je možno  

využít při syntéze regulačního obvodu. Získal jsem tuto diferenciální rovnici prvního řádu 

(2.10): 

 

             ( )            √ ( )    ( )      (2.10) 

 

Tyto parametry je možno využít při syntéze regulačního obvodu a při analytickém výpočtu 

parametrů regulátoru r0,r-1, Ti. Protože se dle matematického modelu jedná o nelineární 

systém, který je řešitelný matematickým aparátem, který není vyučován na střední škole a 

má práce se zabývá především ukázkovou aplikací, kterou chci použít ve výuce, bude 

syntéza tohoto regulačního obvodu (P,PS regulátory) řešena metodou Ziegler-Nicholsovou 

a dále experimentální metodou pokus-omyl dle Wade.  
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2.3 Statické vlastnosti regulované soustavy 

Vlastnosti regulované soustavy je možno posuzovat v ustáleném stavu. Tyto statické 

vlastnosti se nejčastěji vyjadřují statickou charakteristikou regulované soustavy. Je to 

závislost mezi výstupní veličinou v ustáleném stavu a vstupní veličiny v ustáleném stavu 

Obr.2.2. 

 

 

 

 

Obr.2.2 vyjádření závislosti  

Vlastní statickou charakteristiku jsem snímal tak, že jsem nastavil vstupní veličinu u(t) a 

změnou ovládací proudu 4-20 mA do frekvenčního měniče, který ovládá elektromotor 

čerpadla. Tuto hodnotu jsem přepočítal na rozsah 6500-30000. Tato konstanta generuje 

skrze PLC zmíněný proud 4-20 mA. Dále tato konstanta byla přepočítána na procenta a byl 

nastavován akční zásah 0-100% po 10%. Po ustálení každé akční hodnoty u1-10(t) byla 

odečtena po ustálení výstupní hodnota y(t). Z těchto hodnot byl sestrojen graf, tedy statická 

charakteristika Obr.2.3. 

 

 

 

Obr.2.3 statická charakteristika  

Ze statické  charakteristiky plyne závěr, že nádrž s volným odtokem je nelineární systém. 
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2.4 Základní parametry v systému nádrže 

Základní analýzou bylo identifikováno, že nádrž s volným odtokem je statická soustava 

prvního řádu. Kapalina do nádoby přitéká a odtéká Obr2.4. Výška hladiny h (regulovaná 

veličina y se ustálí na hodnotě h, když se odtok rovná přítoku. Jestliže se např. skokem 

zvětší přítok kapaliny do nádrže, tak hladina se začne zvětšovat a tím se také zvyšuje 

hydrostatický tlak v místě vytékání kapaliny. Vlivem tohoto jevu se vytékající množství 

kapaliny zvětší. Po určitém zvýšení hladiny bude opět přitékající a odtékající množství 

kapaliny stejné a hladina y se ustálí na nové výšce hladiny h (při zvýšení přítoku). 

 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

                           

 

 

             

 
Obr.2.4 schéma kapalinové nádrže  

 

                (2.11) 

 

Při skokovém snížení přítoku hladina poklesne a rovnice (2.11) bude platit při použití 

záporných znamének u druhých členů rovnice. V mé úloze se při skokovém zvětšení 

přítoku o 40% (u) se zvýšila hladina po ustálení o 17,2 cm na hodnotu 21,4cm. Při tom se 

přítok kapaliny zvýšil o ∆Q = 2,7135 .10
-6

 m
3
.s

-1
. Průřez nádrže S1 je 44 x 44 mm, tedy 

1,936.10
-3

. Čas plnění nádrže o objemu 44 x 44 x 300 mm při zavřeném kohoutu byl při 

akční veličině u40% nastavené na 40% své hodnoty 218s. Při zvýšení přítoku na hodnotu 

h ≡ yo 

AČ 

u přítok 

volný odtok 

yu 
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akční veličiny u80% byl odměřen čas 108s. Z těchto údajů je možno vyjádřit počáteční 

rychlost zvyšující se hladiny v nádrži. 

 

Počáteční rychlost 

  
  

  
 
                  

          
                                      (2.12) 

 

Časová konstanta nádrže τs 

   
  

 
 

      

                 
                                     (2.13) 

 

Činitel přenosu 

17,2 cm = zvýšení hladiny na 21,4 cm      

   
  

 
 
      

   
               

           (2.14) 

Čas ustálení odezvy 

                                    (2.15) 

 

Rovnice přechodové charakteristiky 

              (   
  

    )         (2.16) 

 

Ověření chování regulované soustavy při zvýšení akčního zásahu z 40% na 80% jsem 

provedl změřením přechodové charakteristiky Obr.2.5. 

 

 

 
 

Obr.2.5 přechodová  charakteristika nádrže 

  

τs 

y 

y 

t 
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2.5 Technický popis modelu nádrže 

Tato část práce popisuje detailně vlastní parametry modelu, konstrukci a použité 

prostředky a jejich vlastnosti. 

 

2.5.1 Technické parametry 

Rozměry odměrné nádrže 

Materiál nádrže:    průhledné plexisklo tl. 0,5mm 

Vnitřní rozměr:    44 x 4 mm 

Konstrukční výška:    400 mm 

Využitelná výška nádrže:   350 mm 

Objem nádrže:    0,709 l 

Jmenovitá světlost výpustě:   1-4,5mm 

Průřez kohoutu:   15,9 mm² 

Výška výpustě nad dnem:   20mm 

Výška přepadu nad dnem:   340 mm 

Maximální rozsah výšky hladiny: 320 mm 

Rozměry zásobníku vody 

Materiál nádrže:    plexisklo tl. 5mm 

Délka:     320 mm 

Šířka:       220 mm 

Výška:     100 mm 

Objem:     7 l 

Čerpadlo kapaliny 

Zubové čerpadlo poháněné třífázovým asynchronním elektromotorem 

Motor 

Napájení   motoru:    400 V, 0,33 A 

Výkon motoru:    90 W 

Řízení otáček:    změnou frekvence 
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Snímač výšky hladiny 

Fyzikální princip:     kapacitní válcová sonda 

Rozměry:      délka 355 mm, vnější průměr 19 mm 

Měřený rozsah hladiny:   Δh =320 mm 

Rozsah změny kapacity:   Cx=1150 pF / Δh=320 mm 

Řídící systém SLC 500 

PLC: procesor 5/02   

1746 IV16 16 digitálních vstupů 

1746 IV16 16 digitálních vstupů - (nevyužito) 

1746 OV16 16 digitálních výstupů (tranzistor) - (nevyužito) 

1746 OW 16 16 digitálních výstupů (relé) 

1746 NIO4I 2 analogové vstupy +2 analogové výstupy 

Panel operátora:     Panel View PV 550 

Frekvenční měnič:     Bulletin 1305 Adjustable Frequency AC  

Programovací software:   Allen Bradley APS, Panel Builder 
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2.5.2 Popis a konstrukce soustavy 

Základní sestava je konstrukčně řešena tak, že umožňuje vytvořit soustavu s jednou nádrží 

Obr.2.6. Je možno soustavu v budoucnu rozšířit o druhou odměrnou nádrž podle 

požadavku na chování soustavy. Hlavními prvky soustavy jsou: odměrná nádrž, snímač 

výšky hladiny, zásobník vody, čerpadlo kapaliny s motorem spojené spojkou a 

elektronické obvody převodníku kapacita/napětí.  

 Obr.2.6 rozložení jednotlivých prvků v okolí základní desky 

 

Odměrná nádrž definuje vlastnosti a chování soustavy vodních nádrží. Nádrž je vyrobena 

z průhledného plexiskla jako hranol se základnou 45 x 45 mm a využitelné výšce 350 mm. 

Celkový objem nádrže je 0.560 l. V protilehlých stěnách nádrže ve výšce 20 mm nad jejím 

dnem jsou dva vypouštěcí otvory o průměru 7 mm se závitem M 7. Pro vytvoření funkční 

sestavy musí být vypouštěcí otvory osazeny speciálními díly, mezi které patří   tryska o 

definovaném průřezu otvoru 1-4mm, vypouštěcí kohout a zaslepovací zátka. Toto řešení 

umožňuje řadu variant uspořádání soustavy, protože volbou počtu nádrží v budoucnu 

současně s kombinací spojovacích článků s ručními kohouty nebo tryskami a vypouštěcích 

kohoutů můžeme volit řád soustavy a definovat dynamiku jejího chování. Ruční kohout má 
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jmenovitou světlost 4.5 mm při maximálním otevření a může být doplněn speciální 

stupnicí pro cejchování velikosti průřezu otvoru pro daný úhel otevření. Jmenovitá světlost 

trysek je odstupňována od 1 mm do 4,5 mm. Průřezy otvoru jsou voleny podle rozměrů 

nádrže a výkonu čerpadla. V horní části nádrže ve výšce 340 mm je umístěn přepad o 

průměru otvoru 6 mm, který zabrání přetečení nádrže a může být kromě toho použit i pro 

realizaci dalších variant uspořádání soustavy. Na vnější straně je vytvořen profil pro 

uchycení do základní desky a v horní části je připevněn držák kapacitního snímače výšky 

hladiny, který současně plní funkci víka nádrže. Nádrž je umístěna v základní desce, kterou 

je částečně uzavřena tzv. hlavní nádrž. Hlavní nádrž je používána jako zásobník čerpané a 

vypouštěné kapaliny pro instalovanou nádrž. Protože má celkový objem 7 l, bezpečně 

pojme kapalinu z nádrží dobudovaných např. budoucnu. 

 

2.5.3 Snímač výšky hladiny 

Pro elektrické měření výšky hladiny v nádrži se používá kapacitního snímače s válcovou 

sondou. Sonda snímače je vyrobena z trubky o vnějším průměru 19 mm, která tvoří 

v elektrickém obvodu jednu elektrodu snímače. Druhá elektroda je upevněna v ose trubky. 

Elektronické obvody snímače jsou ve válcovém pouzdře v horní části sondy. Výstupní 

zesilovače snímačů s nastavovacími prvky a zdroj ss. napětí +15V jsou umístěny 

v ovládacím modulu soustavy tedy v převodníku kapacita/napětí. Snímač je spojen 

s ovládacím modulem  kapacita/napětí převodníku třížílovým kabelem zakončeným nf 

konektorem typu 6AF 89770. Konektor se zapojuje do jedné ze dvou konektorových 

zásuvek na zadním panelu ovládacího modulu kapacita/napětí převodníku. Každé zásuvce 

odpovídá na předním panelu dvojice zdířek výstupního napětí z příslušného snímače. 

Převodní charakteristika Obr.2.7 snímače je lineární v celém rozsahu měřené výšky 

hladiny. 
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Obr.2.7 Převodní charakteristika snímače hladiny 

  

2.5.4 Čerpadlo kapaliny 

Čerpadlo kapaliny představuje u soustavy nádrže akční prvek ve spojení s třífázovým 

asynchronním elektromotorem. Pomocí zubového čerpadla Obr.2.8, které pohání třífázový 

asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko je regulováno množství dodávané kapaliny do 

nádrže pomocí ovládacího proudu 4-20 mA, který řídí chod frekvenčního měniče. 

 

Obr.2.8 „řez zubovým čerpadlem“
2
 

Pro mechanické spojení elektromotoru s čerpadlem jsem navrhl spojku a držák, který má 

za úkol čerpadlo přesně usadit do správné polohy, aby nedocházelo k vibracím čerpadla a 

jeho poškození. Vše je patrné z Obr.2.9. Typ zubového čerpadla je tedy z elektrické 

palivové pumpy 12V/75W. Motor čerpadla je třífázový asynchronní elektromotor s kotvou 

nakrátko typové označení MEZ Náchod TYP T4C52. Frekvenční měnič, který převodem 

4-20mA na změnu frekvence 2-80Hz ovládá otáčky elektromotoru má označení Allen 

Bradley  Bulletin 1305 Adjustable Frequency AC Drive. 

2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zubov%C3%A9_%C4%8Derpadlo 
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Obr.2.9 spojka motoru a čerpadla 

 

Kapalinu je možno čerpadlem dopravovat do nádrže připojenou silikonovou hadicí. 

Čerpadlo pracuje díky konstrukčnímu provedení ve spojení s motorem a frekvenčním 

měničem a umístění sacího a dopravního potrubí kapaliny ve dvou režimech. Podle 

podmínek pro řízení čerpadlo čerpá kapalinu do odměrné nádrže nebo ji vyčerpává. V ten 

okamžik frekvenční měnič změní smysl otáčení elektromotoru. Frekvence je zvolená 

v rozsahu 2-80 Hz, které odpovídá velikost registru N7:5, který má za úkol ovládání 

výstupu pro řízení měniče v rozsahu 6500 – 30 000 ≈ 4-20mA a charakteristika měniče je 

lineární v celém rozsahu Obr.2.10. Tento rozsah je zvolen záměrně. Při velikosti frekvence 

2 Hz na měniči dochází k minimálním otáčkám elektromotoru a čerpadlo tak zabraňuje 

sloupci kapaliny v nádrži se zpětně vracet do hlavního zásobníku přes zubové čerpadlo. 

Velikost 30 000 z maximální možné hodnoty 32 767 je zvolena z důvodu toho, že od 

hodnoty registru 30 000 se dále  zvyšující otáčky nelineárně  projevovaly na průtoku (v 

podstatě dále se nezvyšoval průtok). Zubové čerpadlo nebylo schopné dopravit větší 

množství vody nad hodnotu 30 000 registru  N7:5 Obr.2.11. 
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Obr.2.10 převodní charakteristika frekvenčního  měniče 

 

 

Obr.2.11 převodní charakteristika měniče a čerpadla 
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3 Realizace ukázkové aplikace, návrh a realizace 

regulátorů 

Ukázková aplikace řízení hladiny má za úkol vytvořit pomocí nespojitého regulátoru,  P-

proporcionálního regulátoru a PS- proporcionálně sumačního regulátoru učební pomůcku 

pro prostředí střední školy, na které by bylo možno ověřovat znalosti a zkušenosti získané 

v teoretickém vyučování v předmětu Automatizace, především ověření chování regulované 

soustavy změnou mezních stavů hladiny nespojitého regulátoru, zesílení r0 a problematiky 

trvalé regulační odchylky u P regulátoru a Ti konstanty u PS regulátoru. Přestože byl 

použit k realizaci řízení diskrétní systém – číslicový regulátor, kde PI regulátor je nazýván 

PS (proporcionálně sumačním) a „kde parametry číslicového regulátoru q0, q1, q2  dle 

Balátěho nelze považovat za přímé ekvivalenty parametrů r0, TI, TD“
4 
(někdy jsou 

parametry TI a TD označovány v literatuře r-1 a r1), tak pro účel mé práce a pochopení 

lineární regulace a využití v prostředí střední školy a „protože dle Švarce, Šedy a Vítečkové 

str.202  můžeme očekávat stejnou funkci číslicového regulátoru jako od spojitého, což 

znamená že zesiluje, integruje či případně derivuje, tak při sestavování algoritmu pro 

číslicový regulátor vycházím z funkce a tím i rovnice spojitého PID regulátoru.“
3  

V Této myšlence použití PS (Proporcionálně sumačního regulátoru) jako PI z důvodu 

využití ve výuce na střední škole, jednoduchosti modelu nádrže a především pochopení 

základních principů na tomto zjednodušeném modelu nádrže mě utvrdil i vedoucí mé 

diplomové práce Ing. Michal Řepka, Ph.D. Model je tedy řízen diskrétním systémem 

(PLC), který se ve výše popsané situaci chová jako spojitý systém.  Model má tedy jako 

každý model jistá zjednodušení a protože problematika číslicových regulátorů není na 

střední škole vyučována, zmíním se ve své práci o tomto problému níže jen okrajově.  

 

 

 

 

 

3
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 202 

4
Balátě, J.:Automatické řízení, s 481 
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3.1 Regulátory – základy, dynamické vlastnosti, rozdělení 

„Regulátor je zařízení, které provádí regulaci, čili které prostřednictvím akční veličiny 

působí na regulovanou soustavu tak, aby se regulovaná veličina udržovala na předepsané 

hodnotě (v jiných případech regulace to nemusí být konstantní hodnota) a regulační 

odchylka byla nulová nebo co nejmenší. Regulační obvod se skládá z regulované soustavy 

a regulátoru. Všechny členy tohoto obvodu s výjimkou regulované soustavy tedy 

zahrnujeme po pojem regulátor“
5
. 

 

 

 

 

 

 
Obr.3.1 regulační obvod obecné schéma 

„Vlivem poruchy v dojde ke změně regulované veličiny, která se odchýlí od požadované 

hodnoty, která je nastavena prostřednictvím žádané hodnoty w. Není-li shoda mezi 

žádanou hodnotou w a regulovanou veličinou y, vznikne regulační odchylka e = w - y. A 

právě tuto odstraňuje regulátor svým zásahem do regulované soustavy prostřednictvím 

akční veličiny u. Vlivem toho že v obvodu je záporná zpětná vazba, je zásah regulátoru 

takového charakteru, že působí zmenšování regulační odchylky. Pokud je regulační 

odchylka nulová, je regulátor bez funkce, na jeho vstupu je nula. Klasické rozdělení 

regulátoru bylo na regulátory direktní (přímé ) a indirektní (nepřímé ).  

 

 

 

 

5
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 98. 
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Direktní regulátory nepotřebovaly ke své činnosti pomocnou energii a veškerou energii 

potřebnou ke své činnosti odebíraly z regulované soustavy. Dnes používané indirektní 

regulátory vyžadují vždy pomocný zdroj energie. A právě podle této pomocné energie je 

konstrukčně dělíme na regulátory pneumatické, hydraulické a elektrické. Pneumatické 

regulátory jsou vhodné v závodech, kde je proveden rozvod tlakového vzduchu. Dříve se 

hojně používaly ve výbušných prostředích (chemické výroby, naftové rafinerie…), kde se 

nemohly používat elektrické regulátory. Dnes je ale vytlačily právě elektrické regulátory 

vyrobené v nevýbušném provedení.“
6 

Zde si dovolím s autory knihy částečně nesouhlasit. 

Důvodem nesouhlasu je několikaletá zkušenost a praxe v chemickém a rafinérském 

průmyslu. Konkrétně princip pneumatické regulace byl na vrcholu v 70-tých letech 

minulého století a dále nebylo v silách techniků a inženýrů tento systém regulace vyvíjet. 

Tyto systémy měření a regulace zvládaly kromě běžných měřících a regulačních úloh i 

matematické operace např. odmocňování. To bylo velmi výhodné např. při měření průtoku 

pomocí škrtících orgánů, kde se využívalo rozdílu tlaků před a za škrtícím orgánem. Tato 

závislost je kvadratická a je „Dle Fojtka je vyjádřena pro vodorovnou trubici Bernoulliho 

rovnicí“.
7
   

 

 
    

     
 

 
    

               (3.1) 

rychlost proudění kapaliny a tedy průtok odpovídá druhé odmocnině rozdílu tlaků před a 

za škrtícím orgánem. Hlavním důvod proč jsou tyto regulátory a regulátory hydraulické, 

které byly na vrcholu v šedesátých letech minulého století jsou prakticky mimo výrobní 

oblast je obrovský rozvoj distribuovaných systémů a řídících systémů obecně. Paradoxně 

v chemickém průmyslu zbyl po pneumatické regulaci poslední její prvek a to je regulační 

ventil. Není to z důvodu, že by lidstvo nedokázalo vyrobit akční člen elektrický do 

výbušného prostředí, ale zkrátka bylo by to příliš drahé. Proto se signály z řídících systémů 

4-20mA převádějí převodníky na tlak 20-100 kPa na místě v polní instrumentaci přímo na 

regulačním ventilu. „Dle Švarce, Šedy, Vítečkové jsou pneumatické regulátory propojeny 

trubičkami, porucha se může zjistit podle syčení unikajícího vzduchu. Ke své činnosti 

používají ventily, membrány, clony a podobné pneumatické prvky. Hydraulické regulátory 

využívají k napájení tlakový olej. Mohou vyvinout velkou sílu.  
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Proto se používají (třeba v kombinacích s jinými typy regulátoru) hydraulické servoválce 

jako silové ovládací servomotory, např. k ovládání regulačních lopatek vodních turbín 

apod. Nejpoužívanější jsou elektrické regulátory, které využívají k napájení elektrickou 

energii. Většinou jsou to elektronická zařízení (operační zesilovač). Největší výhodou 

elektronických regulátorů jsou dobré regulační vlastnosti, malé rozměry a malá hmotnost, 

vysoká energetická účinnost, čistý a bezhlučný provoz, relativně nízká cena. Nevýhodou je 

větší složitost, která komplikuje opravy. Se zavedením integrovaných obvodů a dalších 

moderních součástek vzrostla i spolehlivost těchto systémů. Dnes nemají konkurenci 

v ostatních typech regulátorů. Podle průběhu výstupního signálu se regulátory dělí na 

spojité a nespojité. Spojité regulátory pracují se spojitými signály. Hlavními stavebními 

prvky jsou operační zesilovače. Kvalita regulace je velice dobrá, návrh regulace je 

poměrně snadný. Jsou základem regulační techniky. Nespojité regulátory pracují 

s nespojitými signály. Dnes do popředí vystupují diskrétní regulátory, jejichž výstup je 

posloupnost numerických hodnot. Jsou to číslicové počítače ve funkci regulátorů. Do 

nespojitých regulátorů zařazujeme i regulátory dvoupolohové-charakter nespojitosti je zde 

ovšem trošku jiný, než u diskrétních regulátorů. Měřícím členem zjišťujeme skutečnou 

hodnotu regulované veličiny, převádíme ji na elektrické napětí (u elektrických regulátorů) 

a vytváříme regulační odchylku. Měřící člen se skládá ze snímače s převodníkem, 

z převodníku řídící veličiny a z porovnávacího členu.  

Čidlo zjišťuje časový průběh regulované veličiny. Podle toho, jakou fyzikální veličinu 

regulujeme, volíme druh čidla. Abychom docílili dobré regulace, musíme volit vhodné 

čidlo i jeho umístění na regulované soustavě. U čidla nás zajímá hlavně jeho přesnost, 

neboť regulační obvod nemůže regulovat přesněji, než je přesnost čidla. Výstupem čidla je 

signál úměrný regulované veličině, který je jiné fyzikální povahy (proto říkáme čidlo 

s převodníkem – regulovaná veličina je už převedena, a to nejčastěji na elektrické napětí 

nebo proud, tlak vzduchu nebo oleje). 

 

 

 

6
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 99. 

7
Fojtek, A., Fyzika pro HGF, s 64. 
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Porovnávací člen provádí odečítáním výstupního signálu z čidla od signálu žádné hodnoty 

regulované veličiny a takto vytvořený rozdíl je regulační odchylka.  

Ústřední člen regulátoru zpracovává regulační odchylku. Regulační odchylku může 

zesilovat, integrovat a derivovat. Označuje se často jako regulátor v užším slova smyslu a 

často tím pádem pod pojmem regulátor myslíme pouze ústřední člen. Ústřední člen má 

rozhodující vliv na regulační pochod. Jeho vlastnosti můžeme volit a právě při návrhu 

regulátoru hledáme takový ústřední člen s takovými parametry, které nám zajistí vyhovující 

vlastnosti celého obvodu. Budeme-li se v dalším zabývat dynamickými vlastnostmi 

regulátoru, budeme se zabývat výhradně dynamickými vlastnostmi ústředního členu.  

Akční člen regulátoru se skládá z pohonu a regulačního orgánu. Regulační orgán je už 

často považován za součást regulované soustavy. Pohon nebo někdy též servomotor 

dodává energii akční veličině. Mezi regulační orgány zahrnujeme různé ventily, klapky, 

šoupátka apod. U regulačního orgánu požadujeme lineární závislost mezi polohou pohonu 

a akční veličinou. Z  funkce regulátoru vyplývá, že úlohou snímače s převodníkem a 

převodníku pro žádanou (řídící) veličinu je převést obě veličiny y, w na stejnou fyzikální 

veličinu (u elektrických regulátorů na elektrické napětí), aby se v porovnávacím členu 

mohl realizovat jejich rozdíl. Pokud se nyní budeme zabývat dynamickými vlastnostmi 

regulátoru, přesněji řečeno dynamickými vlastnostmi ústředního členu regulátoru, tak 

regulátor může regulační odchylku zesilovat, integrovat a derivovat. Nejjednodušší případ 

je pouhé zesilování – regulátor je prostý zesilovač. V tomto případě je akční veličina 

úměrná regulační odchylce. Takový regulátor se nazývá proporcionální neboli P 

regulátor. Častým případem regulátoru je také takový, kdy akční veličina je úměrná 

integrálu regulační odchylky a pak se jedná o integrační neboli I regulátor. 

Technická realizace není možná u regulátoru, kde by akční veličina byla úměrná derivaci 

regulační odchylky (protože by došlo k rozpojení regulačního obvodu v ustáleném stavu a 

navíc by se derivací zesilovaly šumy v obvodu) a to by byl případ regulátoru derivačního 

neboli D regulátoru.“
8 

Zde nesouhlasím s tvrzením, že porucha hadičky se může najít podle syčící hadičky. 

V chemickém průmyslu je obrovský hluk od unikající syčící páry atd. a nalezení trhliny dle 

zvuku by se rovnalo velké náhodě. Dále nesouhlasím, s využitím operačních zesilovačů. 

Ty jsou dávno za svým zenitem a veškeré operace provádí mikroprocesorová technika. 

Operační zesilovač se používal v elektronických kompaktních regulátorech do 80-let 
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minulého století. Také by se dalo polemizovat o převodu jakékoliv fyzikální veličiny na 

elektrické napětí. Z důvodu prostého úbytku napětí na vodičích se používá v průmyslu 

proudová smyčka 4-20mA. 

„Kombinací těchto základních typů vzniknou další regulátory. Regulátor proporcionálně 

integrační neboli PI regulátor má akční veličinu úměrnou jak regulační odchylce, tak 

jejímu integrálu, přičemž vliv toho anebo onoho dle (3.2) se dá zvětšit anebo zmenšit 

volbou konstant r0 a r-1.  

 ( )     ( )     ∫  ( )          (3.2) 

Podobně regulátor proporcionálně derivační neboli PD regulátor má akční veličinu 

úměrnou regulační odchylce a její derivaci 

 ( )     ( )     
 (t)         (3.3) 

 

 a konečně regulátor proporcionálně integračně derivační neboli PID regulátor má akční 

veličinu úměrnou regulační odchylce, jejímu integrálu a její derivaci. 

 

 ( )     ( )     ∫  ( )      
 (t)       (3.4) 

 

Regulátor PID je vzhledem k přecházejícím typům obecným typem regulátoru a na ostatní 

se můžeme dívat tak, že některá z konstant r0, r-1 nebo r1 je rovna nule. Regulátor dle   

rovnice (3.4) je ovšem ideální PID regulátor.  

U každého skutečného regulátoru se uplatňují různá zpoždění způsobena setrvačností, 

pasivními odpory, kapacitou apod. To znamená, že se na levé straně diferenciální rovnice 

ještě objeví setrvačné členy. 

    
  ( )     

 ( )   ( )     ( )     ∫  ( )      
 (t)    (3.5) 

To je rovnice skutečného PID regulátoru. Hydraulické a pneumatické regulátory mají 

setrvačné konstanty T1, T2… značně veliké. Naproti tomu elektronické regulátory mají tyto 

konstanty T1, T2…. zanedbatelné a svým charakterem se blíží ideálnímu regulátoru.“
9
 

 

 

 

8
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 99. 

9
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 101. 
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3.2 Nespojitá regulace 

„Jako nespojité regulátory jsou definovány regulátory, jejichž některý člen má nespojitou, 

obvykle reléovou charakteristiku. Rozvod energie u nepřímých elektrických regulátorů je 

zpravidla vytvořen nějakým kontaktním zařízením (spínačem, stykačem apod.), takže po 

konstrukční stránce jsou nespojité regulátory obvykle jednodušší než regulátory spojité. 

Nejužívanějšími a také nejjednoduššími jsou regulátory dvoupolohové. Přenáší jen dva 

povely (zap.-1,vyp.-0), takže může zaujmout vždy jen jednu nebo druhou krajní polohu“
10

. 

Nespojitou regulaci realizovanou pomocí PLC jsem řešil tak, že jsem stanovil v nádrži dva 

mezní body hmax a hmin Obr.3.2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

                           

 

 

 

 

 

Obr.3.2 nespojitá regulace 

10
Balátě, J.:Automatické řízení, s.158 
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Tento regulační obvod podle Obr.3.2, který je tvořen integrační regulovanou soustavou bez 

setrvačnosti je řízen PLC (jeho digitálním výstupem), který ovládá frekvenční měnič a 

zapíná nebo vypíná třífázový elektromotor, který pohání čerpadlo. PLC využívá ke své 

funkci procesor CPU, který realizuje algoritmus řízení, vstupní digitální karty I:1, kde 

mohou být zapojeny ovládací prvky (tlačítka), pokud nechceme ovládat regulační obvod 

skrze panel operátora Panel View, digitální výstupní karta O:3 slouží k zapínání a vypínání 

či reverzaci elektromotoru čerpadla. Kombinovaná analogová karta slouží k připojení 

analogového vstupu od snímače hladiny skrze převodník C/U → kapacita/napětí. Otáčky 

čerpadla jsou konstantní a jsou nastaveny trvale v programu PLC přiřazením konstanty, 

která realizuje ovládací proud pro frekvenční měnič. Jde o regulaci hladiny v otevřené 

nádrži. Při měření výšky hladiny-skutečné hodnoty regulované veličiny y jsem použil 

kapacitní sondu, která je připojena k převodníku C/U (kapacita/napětí). Využívá 

elektrických vlastností  vzduch/voda. Na Obr.3.3 je znázorněná obecná situace nespojitého 

řízení při konstantním odtoku z nádrže. Toto znázornění platí tedy pro regulační pochod 

včetně průběhu působení akční veličiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.3 regulační pochod obvodu s integrační regulovanou soustavou 

 

PLC, PC pro programování, Panel View jsou propojeni přes linku DH485. Převod na linku 

DH485 z linky RS238 (PC) realizuje modul PIC výrobce Allen Bradley. Motor pohání 

čerpadlo tehdy, pokud je hladina v nádrži nižší nebo rovna 60%, což odpovídá hodnotě 
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hmin. Při dosažení  hladiny na úroveň 80%, což odpovídá hodnotě hladiny hmax se čerpadlo 

vypíná. Tento postup se cyklicky opakuje. Vše vysvětluje vývojový diagram Obr.3.5. 

Přechodovou charakteristiku, která je teoreticky dána Obr.3.3 jsem prakticky získal 

s využitím digitálního multimetru METEX, který má spojení s PC pomocí sériového 

kabelu. Pomocí dodaného software, jsem tento přechodový jev zaznamenal do Obr. 3.4. 

 

 

Obr.3.4 nespojitá regulace, vlastní měření 

 

U nespojitého regulátoru dosáhne-li regulovaná veličina y velikosti požadované veličiny w, 

akční  veličina u se skokem změní o 100%. Bude-li však regulovaná veličina y vlivem 

přesné regulace kolísat kolem požadované hodnoty w, bude regulátor neustále měnit 

polohu akčního členu. To je nežádoucí, protože např. část regulátoru by se rychle 

opotřebovala. Regulátory jsou proto seřízeny tak, že změní výstupní veličinu u ze 100% na 

nulu až při zvětšení regulované veličiny na hodnotu hmax. Změna akční veličiny zpět z nuly 

na 100% nastane až po zmenšení regul. veličiny y na hodnotu hmin. Rozdíl ∆y = hmax - hmin 

se nazývá hystereze. Hystereze může být jako nastavitelný parametr regulátoru.  

hmax 
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Obr.3.5 vývojový diagram nespojité regulace hladiny 
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3.3 Proporcionální regulátor, realizace 

Proporcionální regulátor je matematicky nejjednodušším typem regulátoru, u kterého je 

změna výstupního signálu u(t) tj. akční veličiny přímo úměrná (proporcionální) změně 

vstupního signálu y(t) tj. regulované veličiny nebo regulační odchylky e(t). Jinými slovy ke 

své činnosti využívá principu přímé úměrnosti – čím větší detekuje momentální regulační 

odchylku, tím větší generuje i akční zásah. Regulátor je statický člen nultého řádu  a jeho 

vlastnosti jsou  určeny zesílením : 

   
  

  
             (3.6) 

kde Δy je změna regulované veličiny a Δu je změna akční veličiny. U proporcionálního 

regulátoru se někdy místo zesílení r0 určuje pásmo proporcionality. Vyjadřuje změnu 

regulované veličiny v procentech, při níž se změna akční veličiny změní o 100%, tzn. 

v celém rozsahu. Pásmo proporcionality Pp je tedy převrácená hodnota zesílení 

v procentech. 

 
0

1
100 %pP
r



         (3.7)

 

„V praxi jsou samostatné P regulátory oblíbeny především díky své jednoduchosti (jeden 

proměnný parametr a průhledná struktura), dostatečně rychlému průběhu regulace a 

stabilitě. Jejich základní nevýhodou je však existence tzv. trvalé regulační odchylky (klesá 

s rostoucím zesílením), tj. nejsou schopny z principu své činnosti samy zcela odstranit 

rozdíl mezi skutečnou a žádanou hodnotou regulované veličiny.“
11 

Při špatném nastavení parametru P regulátoru mohou nastat tyto situace: velké zesílení: 

regulátor je citlivější (rychleji reaguje), regulační odchylka je malá. Zhoršuje se stabilita – 

při příliš velkém r0 může dojít k nestabilitě (regulovaná veličina kolísá okolo žádané 

hodnoty a amplituda kmitů se neustále zvětšuje) – regulátor přestává plnit svou funkci. 

Malé zesílení: stabilita regulátoru větší, rychlost reakce (citlivost) se zmenšuje, regulační 

odchylka je větší. Při nastavování r0 se snažíme o kompromis mezi těmito protichůdnými 

hledisky –  regulátor musí být citlivý, ale zároveň také stabilní.  

„P regulátor není také vhodný pro regulované soustavy vyšších řádů a pro soustavy 

s dopravním zpožděním.“
12 

 

11,12
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 107. 
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Při konzultacích diplomové práce jak realizovat proporcionální P regulátor s vedoucím 

práce Ing. Michalem Řepkou Ph.D byl jím navržen algoritmus pro řízení, který jsem ve své 

diplomové práci ověřil. Navržený algoritmus Obr.3.6 dle vztahu (3.8) měl za úkol ověřit 

teoretické znalosti získané studiem a současně řešil problém, že SLC 500 5/02 a jeho 

programovací software APS neumožňuje použít samostatný blok proporcionálního 

regulátoru. Do této části práce je zcela uvažováno, že PLC regulátor je spojitý. Je to proto, 

zjednodušení pro použití k vysvětlení principu proporcionálního regulátoru na úrovni 

střední školy je dostačující a problematiku diskrétních a číslicových regulátorů studenti 

střední školy nemají zavedenou ve všeobecně vzdělávacím plánu. 

  P regulátor:  

          ( )          (3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.6 realizace akční veličiny P regulátoru 

Načtení regulované veličiny 

y(t) 

Načtení požadované veličiny 

w(t) 

Tvorba regulační odchylky 

e(t) = w(t) – y(t) 

Realizace P regulátoru 

up= r0 . e(t) 

Transformace up na reálný 

výstup 

 

Načtení parametru 

r0 
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3.4 Problematika PID regulátoru 

V této části práce chci objasnit činnost práce PI regulátoru, tedy spojení proporcionálního 

regulátoru s integračním a návaznost na použití PID regulátoru. Opět provedu určitá 

zjednodušení  neboť model je uvažován jako spojitý, byť využívá k řízení nespojitý prvek 

– diskrétní řízení v podobě PLC. „Samostatný regulátor I integrační je z matematického 

hlediska komplikovanější. Změna akční veličiny je úměrná časové hodnotě integrálu 

z regulační odchylky. To znamená, že momentální rychlost změny akční veličiny závisí 

přímo na velikosti regulační odchylky.“
13

 

  ∫                     (3.9) 

Kombinací těchto základních typů a např. derivačního regulátoru D, (který není v mé práci 

popsán (pro jednoduchou nádrž a regulaci hladiny není třeba PID regulátoru a postačí PS 

jako náhrada za PI regulátor)) je získáno zařízení s vyšší kvalitou regulace nazývané 

sdružený regulátor PI, PD, PID. Toto spojení může být realizováno několika způsoby: 

Paralelním spojením – bez interakce 

Sériové řazení s interakcí, dochází k vzájemnému ovlivňování parametrů při jejich 

nastavování, což má za důsledek větší složitost při nastavování regulačního obvodu.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obr.3.7 paralelní (neinteraktivní) a sériová (interaktivní) realizace regulátoru 

 

 

13
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 106. 
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Regulátor Obr.3.7 vlevo je nazýván v literatuře standardní, paralelní nebo neintaraktivní, 

protože všechny tři složky PID mohou být nastavovány nezávisle. U regulátoru na obrázku 

Obr.3.7 vpravo jsou všechny složky závislé. Změní-li se např. parametr TD u derivačního 

regulátoru, změní se i parametr TI u integračního regulátoru. V mém vyjádření 

neinteraktivního a interaktivního regulátoru jsou přerušovanou čarou naznačeny prvky 

regulátoru, které v další části práce nebudu používat, tedy část regulátoru D. Obr.3.8 

vyjadřuje strukturu PI regulátoru. 

 

 

 

 

 

Obr.3.8 paralelní (neinteraktivní) řazení PI regulátoru 

3.5 Diskrétní řízení 

„Diskrétní obvody jsou takové, v nichž alespoň jeden člen pracuje diskrétně, tj. informaci 

přijímá nebo vydává, eventuálně obojí, v diskrétních časových okamžicích (zpravidla 

rovnoměrných – ekvidistantních). Jinými slovy, alespoň jedna veličina obvodu má tvar 

posloupnosti diskrétních hodnot. Tuto vlastnost má řada technických zařízení jako jsou 

impulsní obvody, číslicové počítače atd. Dnes ovšem nejčastějším případem diskrétního 

systému řízení je použití číslicového počítače jako regulátoru v systému automatického 

řízení.“
14

 „Dle Švarce, Šedy, Vítečkové se u spojitých PID regulátorů využívalo především 

operačních zesilovačů, které pracovaly naprosto spojitě. Regulovanou veličinu – 

respektive regulační odchylkou – vstupující do regulátoru bylo spojitě se měnící se napětí, 

to bylo v regulátoru zesilováno, integrováno, derivováno a výstupní akční veličinou bylo 

spojitě se měnící napětí, které zesílené ve výkonovém zesilovači pohánělo servomotor atd. 

Ve spojitém regulačním obvodu existovalo trvalé spojení mezi spojitým průběhem 

regulované veličiny y(t) a na ni závislým průběhem akční veličiny u(t). Tato nepřetržitost a 

trvalost sledování  není naprosto nutná. Počítač dokáže zajistit funkci zesílení, derivace, 

integrace spojitého regulátoru, ale jeho vstup nemůže být spojitě se měnící napětí, 

odpovídající regulované veličině. Musíme předřadit analogově-digitální převodník, a tak 

u(t) e(t) 
I 

P 
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do počítače vstupuje už posloupnost impulsů – numerických hodnot a to je již diskrétní 

veličina. Regulátor – počítač je schopen pracovat tak, že regulovanou veličinu y  zjišťuje 

pouze v určitých okamžicích a pouze v těchto okamžicích počítá hodnotu akční veličiny u. 

Z počítače vystupuje opět posloupnost impulsů (opět diskrétní veličina, které musí být 

nějak přetvořeny na spojitou veličinu, která může otáčet servomotorem a tím zasahovat do 

regulované soustavy. A použití počítače ve funkci regulátoru je hlavní důvod, proč 

přecházíme od spojitého řízení k řízení diskrétnímu.“
15 

U diskrétního regulačního obvodu je důležitým faktorem diskrétní funkce. Diskrétní 

funkce je dle „Dle Švarce, Šedy, Vítečkové charakterizována posloupností hodnot f(0), 

f(T), f(2T),… v tzv. vzorkovacích okamžicích, tj. v čase t = 0, T, 2T,… Obr.3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.9 „diskrétní funkce“
16

 

 

Mimo časové okamžiky vzorkování není funkce f(kT) definována – není informace o 

hodnotě příslušné veličiny než v uvedené časové okamžiky. Časové okamžiky v nichž je 

funkce f(kT) definována jsou ekvidistantní t = kT, kde k = 0, 1, 2, …Čas t = kT se nazývá 

diskrétní čas a zápisem funkce f(kT) je na první pohled jasné, že se jedná o diskrétní 

časovou funkci. Hodnota T se nazývá vzorkovací perioda a má rozměr [s]“
16

. Blokové 

schéma diskrétního regulačního obvodu je na Obr.3.10.  

 

 

 

14,15,16
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 167. 
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Jedná se o nejběžnější typ regulačního obvodu, kdy je regulována spojitá soustava nádrž 

s vodou, tedy regulovanou veličinou y(t). Ta je prostřednictvím analogově-digitálního 

převodníku vzorkována s periodou T a převedena do číslicového tvaru na diskrétní funkci 

y(kT). Počítač vypočítá ze vstupní (žádané) veličiny  w(kT), která je už pochopitelně 

zadaná v číslicovém tvaru a z y(kT) regulační odchylku e(kT) a vlastní řídící algoritmus 

počítače určí hodnotu akčního zásahu u(kT). Tato hodnota je digitálně – analogovým 

převodníkem převedena na spojitý signál u(t), který prostřednictvím regulačního orgánu 

působí na regulovanou soustavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.10 „diskrétní regulační obvod“
17

 

3.6 Algorit. číslic. regulátorů a realizace PS regulátoru 

„ Dle Švarce, Šedy, Vítečkové od číslicového regulátoru budeme očekávat stejnou funkci 

jako od spojitého regulátoru, to znamená, že má zesilovat, integrovat a derivovat vstupující 

regulační odchylku. Proto při sestavování algoritmu pro číslový regulátor vyjdeme 

z funkce a tím i rovnice spojitého PID regulátoru. PID regulátor je popsán rovnicí (3.10).  

 ( )     ( )     ∫ ( )      
 ( ) 

           (3.10) 

 kterou upravíme vytknutím r0 stejně, jako tomu bylo u přenosu PID regulátoru, abychom 

získali tvar s časovými konstantami.“
18

 Takže výchozí rovnice PID regulátoru je dle (3.11): 

17
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s . 

18
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 202. 
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 ( )     * ( )  
 

  
 ∫  ( )     

  ( )

  

 

 

+ 

 

(3.11) 

Pro PS regulátor použitý v diplomové práci bude odpovídat rovnice: 

 ( )     * ( )  
 

  
 ∫  ( )  

 

 

+ 

(3.12) 

Číslicovou verzi regulátoru získáme z této rovnice diskretizací integrace a derivace. 

Integraci provedeme náhradou spojitého signálu tzv. stupňovitou náhradou zleva 

(obdélníky zleva). Určení hodnoty integrálu se provádí jako součet ploch pod náhradním 

průběhem a je uvedeno na Obr. 3.11. „Algoritmus pro integraci tedy je dle Dle Švarce, 

Šedy, Vítečkové“
19

: 

∫  ( )     ∑  ( ) 
   

  

 
 

(3.13)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.11 „součet ploch pod náhradním průběhem“
20

 

 odvozena souvislost mezi spojitým PI (proporcionálně integračním a diskrétním 

regulátorem PS (proporcionálně sumačním). A tedy: 

 ( )     ( ( )  
 

  
∫  ( )  
  

 
)   ( )    ( ( )  

 

  
 ∑  ( ) 

   )   (3.14) 

Z této rovnice (3.14) jsem chtěl vycházet pro sestavení algoritmu řízení PS regulátoru. Byl 

sestaven algoritmus řízení Obr.3.12. 

 

19
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 205. 

20
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 202. 
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Obr.3.12 algoritmus obecného PS regulátoru 
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Při implementaci tohoto algoritmu do SLC 500 5/02 jsem řešil problém, že 

programovatelný automat neumí pracovat s desetinným číslem, ale pouze z celými čísly. 

Navržený algoritmus je však možno použít pro SLC Logix na, který bude model nádrže 

v budoucnosti přeinstalován. Tím mi tedy v době řešení diplomové práce vznikl problém, 

jak dosadit do algoritmu délku scanovací doby T a konstantu Ti (integrační časová 

konstanta). Zadat číslo doby scanu programu menší než hodnota 1s nebylo možné, stejně 

tak realizovat převrácenou hodnotu Ti. Proto jsem vztah 3.13 algebraicky upravil na (3.16). 

   ( )    ( ( )  
 

  
 ∑  ( ) 

   )       (3.15) 

 

   ( )    ( ( )  
∑  ( ) 
 
  

 

)       (3.16) 

Poměr Ti/T jsem nahradil jednou konstantou důležitou pro nastavení regulátoru. Tuto 

konstantu jsem označil pro další práci TPI. Nastavitelný parametr Ti je v určitém poměru 

k pevnému parametru doby scanu, kterou jsem vysledoval jako hodnotu 110ms, tedy 0,11s. 

TPI = Ti/0,11. Pro integrační konstantu Ti např. 100s odpovídá konstanta TPI zadaná do PS 

regulátoru 100/0,11=909. 

   ( )    ( ( )  
∑  ( ) 
 

   
)      (3.17) 

 

 

 Z tohoto vztahu byl tedy sestaven algoritmus (3.17)pro řízení s využitím PLC SLC 500 

5/02 Obr.3.13.  
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Obr.3.13 algoritmus PS regulátoru, varianta pro SLC 5/02 
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3.7 Antiwind-up systém 

Je výraz převzatý z anglického jazyka a v technické praxi je tento termín používaný pro 

technická opatření, která mají zabránit pokračující integraci, tedy dalšímu načítání při 

generování akční veličiny poté, co akční veličina se přestavila do své mezní realizovatelné 

hodnoty. Tento stav je nazýván někdy tak, že akční člen se dostal do saturace. 

„K nežádoucímu pokračování integrace dochází jen u některých konstrukcí regulátorů 

(Šulc, 1994) (obsahujících samozřejmě spojitou nebo diskrétní realizaci integrační složky)) 

a jen tehdy, způsobí-li regulační odchylka jednostranné překročení mezní hodnoty akční 

veličiny. Nebezpečnost pokračující integrace spočívá v tom, že během trvání regulační 

odchylky jednoho znaménka dochází vnitřně k neustálému zvětšování (absolutní) velikosti 

integrační složky akčního zásahu, aniž se tento nárůst může nějak vnějškově realizovat 

(akční orgán je po celou dobu na dorazu). Nárůst se zastaví a dojde k poklesu až změnou 

znaménka regulační odchylky. Akční veličině to ovšem bude trvat určitou dobu potřebnou 

na zpětné odintegrování (zpětné odčítání), než se skutečně odpoutá od dorazu (tzv. wind-up 

zpoždění). Právě toto zpoždění, je příčinou zhoršení kvality regulace a důvodem pro 

zavedení opatření proti vzniku wind-up efektu.“
21 

 

3.7.1 Opatření pro odstranění wind-up efektu 

„U polohových algoritmů se sumace nebo integrace zastaví vynulováním vstupu sumátoru 

nebo integrátoru, kdykoliv vzniknou podmínky vzniku vyjádřeny nerovnostmi vázanými 

logickými podmínkami.“ 

( ( )            ( )       ( ( )            ( )   )    (3.18) 

Vlastní řešení pro opatření odstranění wind-up efektu jsem v PLC vyřešil dvěma způsoby. 

První způsob je napevno nastavením délky scanu pomocí časovače na čas 100ms. V tomto 

řešení nemůže docházet k další sumaci po dosažení maximální hodnoty, protože s každým 

novým scanem je sumátor snulován. Druhé řešení spočívá v aplikaci vztahu (3.18) a 

blokování sumátoru při splnění logické podmínky. 

 

21
Šulc,B.,Vítečková, M. : Teorie a praxe návrhu regulačního obvodu, s 93 a 96. 
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Toto řešení má v liniovém schématu tvar: 

SUMA e 

¦       zastaveni                                                              ¦ 

¦       integrace AWP efekt                                                    ¦ 

¦                                                                              ¦ 

¦      T4:1                                               +ADD---------------+ ¦ 

ă-----]/[-------------------------------------------------¦ADD               +-Â 

¦ ¦     DN   ¦                                            ¦Source A     N7:36¦ ¦ 

¦ ¦zastaveni ¦                                            ¦                 0¦ ¦ 

¦ ¦integrace ¦                                            ¦Source B     N7:30¦ ¦ 

¦ ¦     B3   ¦                                            ¦                 0¦ ¦ 

¦ +---] [----+                                            ¦Dest         N7:36¦ ¦ 

¦       50                                                ¦                 0¦ ¦ 

¦                                                         +------------------+ ¦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIwind-up efekt 

¦                                                                   zastaveni  ¦ 

¦                                                                   integrace  ¦ 

¦  +GEQ---------------+ +GEQ---------------+                             B3    ¦ 

ă--¦GRTR THAN OR EQUAL+-¦GRTR THAN OR EQUAL+---------------------------( )-----Â 

¦ ¦¦Source A     N7:40¦ ¦Source A     N7:30¦¦                            50    ¦ 

¦ ¦¦                 0¦ ¦                 0¦¦                                  ¦ 

¦ ¦¦Source B     30000¦ ¦Source B         0¦¦                                  ¦ 

¦ ¦¦                  ¦ ¦                  ¦¦                                  ¦ 

¦ ¦+------------------+ +------------------+¦                                  ¦ 

¦ ¦+LEQ---------------+ +LEQ---------------+¦                                  ¦ 

¦ +¦LESS THAN OR EQUAL+-¦LESS THAN OR EQUAL++                                  ¦ 

¦  ¦Source A     N7:40¦ ¦Source A     N7:30¦                                   ¦ 

¦  ¦                 0¦ ¦                 0¦                                   ¦ 

¦  ¦Source B      6500¦ ¦Source B         0¦                                   ¦ 

¦  ¦                  ¦ ¦                  ¦                                   ¦ 

¦  +------------------+ +------------------+                                   ¦ 

Realizace vystupu 

 

 

Obr.3.14 zavedení antiwind-up systému v  SLC 5/02 

 

 

  

Tělo programu PS regulátoru 
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4 Realizace modelu 

V této části popisuju HW a SW řešení a sestavení celého modelu vodní nádrže. 

4.1 Hardware, použité prostředky 

Pod tímto názvem se rozumí většinou modulárně uspořádané elektronické části, které jsou 

nezbytné pro realizaci řídící funkce u zařízení nebo stroje. Zařízení pro moji diplomovou 

práci pro řízení pomocí SLC 500, které jsem použil k řízení výšky hladiny vody v nádrži je 

v modulárním uspořádání Obr.4.1 a obsahuje sedmislotové šasí ve kterém je umístěn zdroj 

24 V, procesor – pozice 0, dvě vstupní digitální karty 1746 IV16, výstupní digitální karta 

1746 OV16 typu „sink“, výstupní digitální karta1746 OW 16 typu „relay“, rychlý čítač 

1746 HSCE a analogová karta se dvěma vstupy a dvěma výstupy 1746 NIO4I. Spojení při 

programování a ladění programu v SLC se uskutečňuje přes linku RS 232, která přes 

převodník 1746 PIC řídí linku DH 485 na které je připojeno SLC a panel operátora Panel 

View PV 550. Toto uspořádání slouží i pro další úlohy v laboratoři automatizace jako např. 

písková filtrace vody, řízení linky s dopravníky atd.  

Pro moji práci postačí sedmislotové šásí 1746-A7  7 – slot Backplane vybavené 

procesorem 5/02 1747 - L524 5/02 CPU – 4K USER MEMORY, výstupní digitální karta 

typu relay typ 1747 - OW16  16 – Output [RELAY] VAC/VDC a kombinovaná analogová 

karta 1747 - NIO4I Analog. Comb. 2 In & 2 Current Out.

 

Obr.4.1 Použité PLC pro řízení výšky hladiny 
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 Tab. 4.1 použité hardwarové prostředky 

Použité hardwarové prostředky 

SLC 500, programovatelný automat 

RACK 1 1746-A7  7 – slot Backplane 

*0 1747 - L524 5/02 CPU – 4K USER MEMORY  

*1 1747 - IV16  16 – Input (Source) 24 VDC (nevyužito) 

*2 1747 - IV16  16 – Input (Source) 24 VDC (nevyužito) 

*3 1747 - OV16  16 – Output [TRANS] (SINK) 10/50 VDC (nevyužito) 

*4 1747 - OW16  16 – Output [RELAY] VAC/VDC 

*5 1747 - HSCE High Speed Counter/Encoder (nevyužito) 

*6 1747 - NIO4I Analog. Comb. 2 In & 2 Current Out 

 

PV 550, panel operátora Panel View 

Terminál PV 550 

Catalog 2711 – KA2 

Verse 1.03 

Port RS 485 

Protokol DH 485 

 

Bulletin 1305, BA01A frekvenční měnič 0,37 kW/0,5 HP 

Ovládání  4-20 mA (nastaveno) 

Min frekv 2 Hz 

Max 

frekv 

80 Hz 

Vstup 380-460 V, 1,2 A, 50/60 Hz, 900 VA 

Výstup 380-460 V, 1,3 A, 0-400 Hz 
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4.2 Software, programové prostředky  

To jsou programy, v nichž jsou přesně stanoveny logické vazby a s tím související 

ovládání prvků zařízení nebo stroje. Software je uložen ve speciálním hardwarovém médiu 

- paměti a může být v případě potřeby změněn. S novým programem se změní průběh 

řízení. Hardware není přitom potřeba měnit. Jako programovací software jsem použil APS 

Allen Bradley Obr.4.2, který pracuje pod operačním systémem MS-DOS. Pro vizualizaci 

technologického procesu jsem pracoval se softwarem Panel Builder. 

Každý výrobce programovatelných automatů k nim poskytuje i softwarovou podporu, dnes 

již v podobě jednoho vývojového PC, obvykle pro operační systém Windows. Často jsou 

pro první seznámení v nabídce tzv. start kity, často velmi levné, které v rámci jednoho 

balíčku obsahují jak základní PLC jednotku, tak propojovací kabel či rozhraní a software 

na CD. Osobně jsem se ve své pedagogické praxi mohl setkat s různým přístupem výrobců 

a prodejců PLC ke koncovým zákazníkům. Příkladný vztah považuji chování výrobce SLC 

500, které byly dodány do českých škol v roce 1995 a firma zajistila školení 

pedagogických pracovníků a další servis potřebný k zahájení výuky. Stejně se tato firma 

prostřednictvím svého zástupce Karla Stibůrka zachovala v roce 2011, kdy darovala do 

výuky řídící systém CompactLogix a opět poskytla skvělý servis včetně řešení komplikací 

se softwarem z roku 1995 pro starý systém SLC 500.  Jako nepříliš ideální považuji naopak 

chování výrobce Siemens Simatic S7/1200, které jsem pomohl do Střední školy 

EDUCHEM, a.s. zakoupit. Firma zboží dodala natřikrát a veškerý servis byl vyřešen větou 

„vše máte v manuálu k prodanému výrobku. To považuji za nekorektní vůči zákazníkovi. 

Z hlediska možností programovacích technik PLC můžeme techniky rozdělit na tři 

základní skupiny: jazyk pokynů a příkazů, jazyk liniových schémat a jazyk funkčních 

bloků Obr.4.2. 
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Obr.4.2 programovací techniky PLC 

4.2.1 Programování v prostředí APS 

Ve své diplomové práci jsem použil pro programování SLC 500, 5/02 software APS – 

Advanced Programming Software, který byl dodán jako součást celého systému na 

disketách 3,5 palce pro operační systém MS-DOS. Udržet po tolika letech funkční PC 

s funkčním SW je stále obtížnější, přesto se to zatím stále daří. 

APS je produkt firmy Rockwell Automation pro prostředí MS-DOS a je určen 

k programování automatů řady SLC 500 a Micrologix 1000 firmy Rockwell Automation 

(Allen Bradley). Používanou programovací techniku výrobce Allen Bradley naznačuje 

Obr.4.2. Pro seznámení se s programem APS existuje několik možností postupu. Jeden 

z dobrých způsobů je začít pracovat s již nainstalovaným softwarem a současně při tom 

používat manuál v tištěné podobě dodávaný výrobcem. Jako nejvhodnější se ukázala 

metoda, kdy žák získá základní orientaci v prostředí APS a následuje postupné vytváření 

vlastních projektů zadaných pedagogem. Každý projekt je nutno tvořit s podrobným 

komentářem na úrovni jak proměnných vyskytujících se v projektu, tak i popisu 

jednotlivých rungů. Jen tak může žák pokračovat v započaté práci např. po týdnu s tím, že 

naváže na předešlou činnost. 

Instalace APS se provádí standardním postupem z disket a její průběh je popsán 

Jazyk pokynů a 

příkazů 

Jazyk liniových 

schémat 

Jazyk funkčních bloků 

PC pro programování 

Program pro PLC 

Programovací technika výrobce 

Allen Bradley 
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v dodaném manuálu. Při první instalaci program zapíše na diskety majitele licence a 

jakákoliv další instalace je možná pouze z originálních disket s uvedením jména majitele 

licence pro produkt. Toto mi nepřipadá ideální, neboť z vlastní praxe se jméno školy kde 

uvedený software využíváme několikrát změnilo. Práci s produktem APS (Advanced 

Programming Software) a jeho následné úpravy a ladění vlastního projektu je možno 

seřadit do bodů: 

 Konfigurace programu APS 

 Spuštění APS a tvorba nového projektu 

 Konfigurace parametrů SLC 

 Editování programu a vytváření programové dokumentace v režimu offline 

 Verifikace programu a jeho uložení 

 Nahrání programu do SLC a přechod do režimu online 

 Monitorování datových souborů a stavu SLC 

Program pro SLC je tvořen ve třech základních podprogramech: nespojitý regulátor file3, 

P-regulátor file4, PS regulátor file5. Grafické znázornění celého programu je v příloze 

diplomové práce.  
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4.3 Umístění řízené nádrže na základní desce 

Na základní desku vyrobenou z červeného lamina o rozměrech 60 x 27 cm Obr.4.3 jsem 

umístil model nádrže ve které je řízena hladina a hlavní nádrž s obsahem vody do 7 litrů.  

Model na základní desce se skládá z: 

 Zásobník vody s obsahem 7 litrů 

 Nádrž ve které je řízena hladina  

 Kohout na vypouštění kapaliny 

 Výměnná tryska za kohoutem 

 Motor – třífázový asynchronní motor 

 Zubové čerpadlo 

 Mechanická spojka 

 Držák čerpadla 

 Přepad nádrže 

 Kapacitní snímač hladiny 

 Spojovací silikonové hadice 

Lépe celou problematiku ukazuje Obr.4.3, tedy fotografie modelu. 

  

Obr.4.3 rozložení jednotlivých prvků v okolí základní desky- reálné uspořádání 
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4.4 Programování SLC 

Při programování SLC pomocí softwaru APS- Advanced Programming Software jsem byl 

nucen řešit několik problémů. Ten nejzásadnější byl, že registry v SLC pracují s čísly 

32768 až 32767. Bylo nutno se tomuto rozsahu, který je dán hodnotou 16 bitového 

procesoru v SLC přizpůsobit. Sestavil jsem převodní charakteristiky snímače k převodníku 

kapacita / napětí tedy C/U a charakteristiku snímače a registru N7:1, abych určil linearitu a 

mohl dále pracovat. Stanovil jsem si výpočet lineárního vztahu Obr. 4.4 a sestavil rovnici 

(4.1) pro přepočet.   
(                 )

   
       

            (4.1) 

 

 

 

Obr.4.4  lineární vztah, převodní charakteristika pro kapacitní snímač 

 

Tento lineární vztah mezi skutečnou hodnotou výšky hladiny v rozsahu 0- 30cm a 

hodnotou  registru N7:1 v rozsahu 3745 – 26 285 na analogové kartě PLC mi potvrdil, že 

PLC lze použít pro spojité řízení, ačkoliv PLC jako každý prostředek výpočetní a číslicové 

techniky pracuje nespojitě. Pro můj model, který jsem navrhoval v rámci diplomové práce 

3745 

Vstup MIN 

26285 

Vstup MAX 

0 

Hladina 0-30cm 

30 

(hodnota N7:1-3745) / 750 

Registr v SLC 

Počáteční 

hodnota 

sklon 

 

Analog.vstup  SLC,I:6.O, N7:1 
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je použit 16 bit procesor 5/02, kde počet možností, kterých může nabývat např. analogový 

vstup (v mém případě vstup pro snímač hladiny) má rozlišení 2
16

 = 65 536 hodnot. Toto 

rozlišení je dostatečné pro většinu průmyslových aplikací. Spojité řízení realizované 

hydraulickými regulátory např. Ascania používané v důlním a chemickém průmyslu v 60. 

letech minulého století nebo pneumatické regulační systémy, které měly největší rozvoj 

v 70.letech minulého století jsou proto v rámci modernizace nahrazovány v nových 

technologiích distribuovanými systémy, které obsahují PLC. Spojité lineární systémy byly 

tedy nahrazeny nelineárními systémy (ve své podstatě nelineárními), ale protože jejich 

chování se dá pokládat za lineární, použil jsem pro svou diplomovou práci po dohodě 

s vedoucím práce Ing. Michalem Řepkou Ph.D. ke spojitému i nespojitému řízení hladiny 

PLC. 

Jeden z dalších problémů při řešení byla situace, kdy při výpočtu podle algoritmu pro P 

nebo PS regulátoru docházelo k překročení limitu 32 767 na libovolné proměnné. Tím 

vznikla chyba FAULT 0020, která znemožňovala sledovat proces on-line. Celou situaci 

jsem vyřešil omezením hodnot registrů v rozsahu 6500 – 30 000, kdy hodnota např.     

N7:5 = 6500 odpovídá minimální hodnotě výstupu a 30 000 maximální hodnotě výstupu. 

Dalším problém přetečení nebo podtečení v místě určení jsem vyřešil smazáním 

chybového bitu S:5/0 programem. Toto vynulování je provedeno před koncem každého 

scanu a je tak odstraněno vyhlášení chybového kódu 0020. 

Ve své úloze jsem chtěl využít funkci frekvenčního měniče REVERSE, tedy, že čerpadlo 

může doplňovat nádrž při zvýšeném odtoku nebo změně požadované veličiny směrem od 

0cm k 30cm. Pokud je potřeba hladinu snížit, nastavil jsem řízení tak, že čerpadlo začne 

vyčerpávat konstantním sáním, kdy jeho velikost je možno nastavit změnou konstanty ve 

vytvořeném programu pro P, PS a nespojitý regulátor. Vyčerpávání trvá do té doby, než se 

w = y. Pak následuje přepnutí REVERSu do původní polohy a regulátor dále pracuje ve 

svém režimu, kdy dochází k porovnání regulované veličiny y s požadovanou veličinou w, 

jejich porovnáním vytvořením regulační odchylky e, která je dále zpracována programem 

dle typu použitého regulátoru a řídícího algoritmu pro nespojitý regulátor, P proporcionální 

regulátor, PS Proporcionálně-sumační regulátor. Dále následuje realizace fyzického 

výstupu na adrese O:6.0.  
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4.5 Realizace vizualizace řízení 

Vizualizace řízení je realizována pomocí panelu operátora Panel View 550. V tomto prvku 

HMI bylo vytvořeno pět obrazovek: Hlavní menu, nespojitý regulátor hladiny, P-

proporcionální regulátor hladiny, PS-proporcionálně-sumační regulátor hladiny a nastavení 

antiwind-up systému. Úvodní obrazovka hlavního menu obsahuje přepínač obrazovek a 

hodiny a dále indikátor zvoleného regulátoru. V případě běžící aplikace regulátoru je 

indikační čtverec vybarven Obr.4.5. Obrazovka pro nespojité řízení hladiny obsahuje 

zobrazení výšky hladiny v cm, barograf se zobrazením řízené hladiny, tlačítko pro 

zapnutí/vypnutí aplikace nespojitého regulátoru, tlačítka pro ovládání frekvenčního měniče 

a tlačítko pro návrat do hlavního menu. Obrazovka P-regulátoru obsahuje prvek pro zadání 

požadované hodnoty w pomocí funkční klávesy F4. Po jejím stisku je obsluha vyzvána 

k zadání požadované hodnoty w v rozsahu 0-30 cm. Pokud je hladina zadána s chybou 

např. mimo rozsah nádrže, je obsluha upozorněna na ERROR a vyzvána k opakování 

zadání hodnoty w. Výška hladiny y je zobrazován v jednotkách cm a %. Veličiny 

regulovaná veličina y, požadovaná hodnota w jsou zobrazovány na barografech odlišených 

výplní a označenými znaky y,w. K návratu do hlavní nabídky slouží funkční klávesa na  

PV 550 F10.  

 

 

 

Obr.4.5 vizualizace řízení, hlavní menu 
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Obrazovky pro PV 550 jsou v příloze diplomové práce s popisem a typem proměnných. 

Zvolená ovládací tlačítka byly typu maintained nebo momentary. Snažil jsem se vytvořit 

obrazovku „ o programu“, kde jsem chtěl umístit logo VŠB-TU Ostrava, ale výsledek 

nebyl dobrý vzhledem k nízké grafické úrovni displeje. 
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5 Syntéza regulačního obvodu 

V této části práce se budu zabývat kvalitou regulace a z ní vyplývajícím návrhem 

regulačního obvodu, to je volbou regulátoru-v mém případě nespojitého regulátoru, P-

proporcionálního regulátoru, PS- proporcionálně-sumačního regulátoru a volbou jeho 

parametrů. Z důvodu matematického modelu, který vedl k nelineární diferenciální rovnici 

a z důvodu, že práci chci využít k ukázkovým experimentům a laboratorním cvičením, 

budu se zabývat nastavením parametrů jednou z nejjednodušších metod, metody Ziegler-

Nicholsonovou Tuto metodu jsem si zvolil z důvodu neznalosti matematického aparátu 

diferenciálních rovnic v prostředí střední školy. Také si myslím, že z pedagogického 

hlediska je zajímavější vést experiment na reálné regulované soustavě než přivádět v úžas 

či zoufalství studenty výpočtem konstant regulátoru z nelineárních diferenciálních rovnic 

na střední škole. 

 

5.1 Experimentální a empirické metody seřizování 

Kapitola, která objasňuje použité metody pro seřizování číslicových regulátorů různými 

metodami. 

5.1.1 Seřízení regulátorů metodou Ziegler-Nicholsovou 

Jedná se o praktickou, ryze empirickou metodu pro nastavení parametrů regulátorů přímo 

v provozním zapojení. Často tato metoda bývá nazývána metodou seřízení regulátoru podle 

kritického zesílení. Principem je přivést obvod na hranici stability. Za kritické nastavení 

regulátoru (na mezi stability) je považována situace, kdy derivační i integrační složky jsou 

vyřazeny, tj. Ti→∞, Td→0 a změnou zesílení r0 je obvod přiveden na mez stability. 

Zesílení r0 kterým jsem obvod dostal na hranici stability se nazývá kritické zesílení r0k. 

„Na hranici stability kmitá obvod netlumenými kmity o konstantní amplitudě Obr.5.1 a 

důležité je změřit právě periodu těchto kmitů a tj. tzv. kritická perioda Tk. Na základě 

znalostí těchto dvou parametrů r0k a Tk je možno zjistit z tabulky5.1 optimální parametry 

pro jakýkoliv typ regulátoru.“
22 
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Tab.5.1 seřízení Ziegler-Nichols 

 

typ reg. r0 Ti Td 

P 0,5 r0k - - 

PI 0,45 r0k 0,83 Tk →  (Tk/1,2) - 

PD 0,4r0k - 0,05Tk→(Tk/20) 

PID 0,6 r0k 0,5Tk → (Tk/2) 0,12Tk→(Tk/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.5.1 délka kritické periody 

„Seřízení touto metodou Ziegler-Nichols je velmi jednoduché a v praxi používané. 

Zaručuje dobrý průběh regulačního pochodu, nelze však stoprocentně tvrdit, že je to 

nastavení optimální. Je to nastavení blízké optimálnímu. Je možné, že při další změně 

parametrů regulátoru bychom docílili menší ymax a kratší dobu regulace tr.“
23 

5.1.2 Metoda seřízení regulátorů pokus-omyl 

 „Existuje mnoho různých přístupů k seřizování regulátorů metodou „pokus-omyl“, tj. 

zkusmo. Bude uvedena pouze jedna taková metoda  (Wade, 1994), která je jednoduchá a 

účinná a dá se použít na většinu regulačních obvodů, se kterými se lze setkat v průmyslové 

praxi. Metoda je vhodná především pro nově navržené regulační obvody nebo pro takové, 

u kterých dochází k výměně některého členu a je třeba je znovu seřídit a uvést do 

provozu.“
24

 

22
Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 144. 

23
Šulc,B.,Vítečková, M. : Teorie a praxe návrhu regulačního obvodu, s 93a96. 
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„Postup při seřizování regulačního obvodu metodou „pokus-omyl“: 

 

1. U regulačního obvodu se řádně zkontroluje celé zapojení a ověří se funkčnost všech 

jeho členů.  

2. Nastaví se požadovaná hodnota žádané veličiny w a v ručním režimu (MAN = 

manuálně) se nastaví y ≈ w, vyřadí se integrační složka (TI→∞) a derivační složka 

(TD→0), zesílení regulátoru r0 se sníží a regulátor se přepne do automatického 

režimu (AUT = automaticky). 

3. Zesílení regulátoru r0 se postupně zvyšuje tak dlouho, až při skokové změně polohy 

žádané veličiny w (nebo poruchové veličiny v) se dostane požadovaný průběh 

regulované veličiny y, tj. požadovaný regulační pochod, přičemž není důležité, že 

v regulačním obvodě zůstane trvalá regulační odchylka (pouze v případě 

proporcionální regulované soustavy). 

4. Pak zesílení regulátoru r0 se sníží na 75% předchozí hodnoty a pomalu se začne 

snižovat integrační časová konstanta TI, a to tak dlouho, až je odstraněna případná 

trvalá regulační odchylka a získá se při skokové změně polohy žádané veličiny w 

(nebo poruchové veličiny v) požadovaný průběh regulované veličiny y. Často bývá 

vhodné, aby tento průběh byl mezní nekmitavý. 

5. Konečný požadovaný průběh regulované veličiny y se získá doladěním pouze 

zesílení regulátoru r0. 

Uvedený postup umožňuje experimentálně seřídit regulační obvod na požadovaný 

regulační pochod jak z hlediska žádané veličiny w, tak i z hlediska poruchové 

veličiny v působící na vstupu regulované soustavy. Při experimentálním seřizování 

se doporučuje, aby žádná změna hodnoty daného stavitelného parametru 

regulátoru nebyla větší než 50% předchozí hodnoty před novým experimentem. 

Pokud regulační proces je již blízký k požadovanému, pak rozumné změny hodnot 

stavitelných parametrů regulátoru jsou okolo 25% předchozích hodnot. Změny o 

velikosti asi 1/20 (5%) s největší pravděpodobností nebudou mít výraznější vliv na 

regulační pochod.“
22

 

 

 

24
Šulc,B.,Vítečková, M. : Teorie a praxe návrhu regulačního obvodu, s 180. 
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5.2 Ověření chování regulátorů 

Chování regulátorů a syntézu celého regulačního obvodu jsem vykonal s použitím Ziegler-

Nicholsovy metody a vlastním doladěním parametrů regulátorů při sledování 

přechodových charakteristik jak uzavřené nádrže, tak nádrže s volným odtokem. 

Přechodové charakteristiky jsem zobrazil po připojení digitálního multimetru k PC skrze 

dodávaný software. Jednoduše a přehledně jsem se mohl zorientovat v regulačním procesu. 

Každý regulátor jsem otestoval jak změnou požadované veličiny ∆v, tak i poruchovou 

veličinou ∆v, kterou jsem simuloval otevřením výpustního kohoutu. Proporcionální 

regulátor a jeho chování jsem ověřil změřením přechodové charakteristiky Obr.5.2 a 

Obr.5.3. Po ustálení jsem vyvolal poruchu v otevřením regulačního kohoutu. Po poklesu 

hladiny P-regulátor zareagoval, zvýšily se otáčky čerpadla a regulátor udržoval hladinu na 

požadované hodnotě s trvalou regulační odchylkou e, což je charakteristická vlastnost P-

regulátoru. Po odeznění poruchy se hladina y vrátila na původní požadovanou hodnotu w. 

Bylo tak ověřeno chování regulátoru a bylo možno experimentovat se změnou trvalé 

regulační odchylky změnou zesílení r0 P-regulátoru. Při realizaci a nastavení PS regulátoru 

Obr.5.4 a Obr.5.5 byla trvalá regulační odchylka odstraněna a kvalita regulace byla proti 

P-regulátoru optimálnější. Regulátor po jednotkové skokové změně dokázal zachytit 

změnu regulační odchylky a měnit akční veličinu tak, aby regulovaná veličina y téměř 

kopírovala požadovanou veličinu w. Dosáhl jsem tak aperiodického průběhu regulované 

veličiny y a celý model nádrže byl uveden do zkušebního provozu. 

 

 

 
 

Obr.5.2přechodová charakteristika P-regulátoru, uzavřená nádrž 
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Obr.5.3 přechodová charakteristika P-regulátoru, nádrž s volným odtokem 

 

 

 

Obr 5.4 přechodová charakteristika PS-regulátoru, uzavřená nádrž 

 

 
 

Obr.5.5 přechodová charakteristika PS-regulátoru, nádrž s volným odtokem 

  

∆v 

e(t)→nulová odchylka 

1 

1 ∆v 

∆w 1 

e(t)→ trvalá regul. odchylka 

∆w 1 

∆v 1 

e(t)→nulová odchylka 

1 ∆w 

Tn 

Tn 

Tn 

w 
v 
y 

v 
y 

w 

w 

y 
v 

t 

y,v,w 

t 

y,v,w 

t 

y,v,w 



Tomáš Kraj: Řízení výšky hladiny vody systémem SLC 500 

2012  55 

 

5.3 Přesnost regulace 

V této části práce jsem se zabýval přesností regulace v ustáleném stavu regulačního 

obvodu po odeznění přechodových jevů, tedy v čase t→∞. V odborné literatuře se často 

označuje jako statická přesnost regulace. Jedná se o stavy po odeznění přechodových jevů. 

Regulační obvod, má tedy splňovat dva úkoly: 

 eliminovat neblahý vliv poruchových veličin v(t) 

 změnou žádané veličiny w(t) umožnit změnu požadované veličiny regulované 

veličiny y(t). 

Z těchto bodů vychází požadavek na přesnost regulace. „Při změně poruchové veličiny v se 

tato vyeliminuje a regulovaná veličina se opět ustálí na původní hodnotě a je y(∞) = y(0) a 

regulační odchylka by měla být ev(∞)=0. Dále při změně žádané hodnoty w se regulovaná 

veličina y po odeznění přechodového děje změní na stejnou hodnotu jako se změnila w a je 

y(∞) = w a regulační odchylka by měla být ew(∞)=0.
25

 Tyto předpoklady jsem  ověřil na 

svém regulačním obvodu a přechodové jevy P- regulátoru a PS-regulátoru zaznamenal 

Obr.5.6. 

 
 

Obr.5.6 ověření chování soustavy s PS regulátorem při změnách w 
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Obr.5.7 ověření chování soustavy s P regulátorem při změnách w 

 

Data získaná při měření přechodových jevů a sledování přesnosti regulace jsem vyhodnotil 

v Tab.5.2 a grafech Obr.5.7 pro PS regulátor a Obr.5.6 pro P regulátor. Z naměřených a 

vyhodnocených dat je patrné, že PS regulátor odstraňuje zcela trvalou regulační odchylku. 

Naproti tomu P-regulátor pracuje s trvalou regulační odchylkou, která byla sledována pro 

hodnoty požadované hodnoty w 4, 8, 2, 12, 2, 5 cm. Průměrná trvalá regulační odchylka u 

P-regulátoru byla u modelu nádrže 7,545 %. Z toho je patrné, že lepších výsledků dosahuje 

v přesnosti regulace jednoznačně PS-regulátor. 

 

w[cm] P-regulátor PS-regulátor 

- y →U[V] e(∞)[%] y→U[V] e(∞) [V] e(∞) [%] 

4 1,875 7,8 2,033 0 0 

8 2,761 6,25 2,945 0 0 

2 1,433 9,19 1,578 0 0 

12 3,656 5,66 3,857 0 0 

2 1,435 9,07 1,578 0 0 

5 2,096 7,30 2,261 0 0 

Průměrná trvalá regulační odchylka P-regulátoru 7,545% 

 

Tab.5.2 srovnání regulátorů-přesnost regulace 
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5.4 Kvalita regulace 

Mému pojetí práce tedy nejvíce vyhovuje sledování v časové oblasti, konkrétně časové 

průběhy. „V tomto případě se kvalita regulace posuzuje z průběhu regulované veličiny y(t) 

v mém případě z odezvy na jednotkový skok poruchové veličiny v(t). Odezva y(t) je 

přechodová charakteristika poruchy nebo řízení. Existence nebo neexistence trvalé 

regulační odchylky je výrazem kvality regulace - statické přesnosti regulačního 

pochodu.“
26

 Pokud se zaměříme na regulační pochod z hlediska dynamiky, je možno 

uvažovat přechodovou charakteristiku poruchy nebo přechodovou charakteristiku řízení, 

regulační děj, kdy se mění požadovaná hodnota regulované veličiny skokovou změnou 

žádané hodnoty. „Tento děj je znázorněn na Obr.5.8. Na tomto ději nás nejvíce zajímají 

dvě hodnoty: relativní překmit (přeregulování) ϰ regulované veličiny a dále doba regulace 

tr, která se rovná době, za kterou trvale klesne odchylka regulované veličiny y pod 5% 

(někdy se udává pod 1% nebo 2%) její ustálené hodnoty. Někdy nás také zajímá perioda 

kmitů přechodové charakteristiky poruchy nebo řízení“.
27

 

 

 
Obr.5.8“přechodová charakteristika řízení“

28
 

 

Relativní překmit ϰ je dán vztahem:   
    ( )

 ( )
     (5.1) 

 

 

 
26,27,28

Švarc,I.,Šeda,M.,Vítečková, M. :AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ, s 130. 
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„Kde y je maximální hodnota regulované veličiny a tm je čas, kdy je tato hodnota 

dosažena. Jestliže je ϰ = 0 pak se jedná o nekmitavý (aperiodický průběh) regulačního 

pochodu a takový je požadován u tepelných a chemických procesů a při pohybech robotů. 

Pro ϰ > 0 se jedná o kmitavý regulační pochod, který má rychlejší odezvy regulované 

veličiny y(t). Pro většinu technologických procesů je vyhovující regulační pochod 

s relativním překmitem okolo ϰ ≈ 0,05 (5%).“
29 

Tyto hodnoty jsou např. u regulace hladiny důležité, aby regulovaná veličina nekmitala 

nebo se nedostala z rozsahu své maximální hodnoty. Dalším důvodem je požadavek, aby 

doba regulace tr nebyla příliš dlouhá a perioda kmitů se nesmí dostat do určité frekvence.  

 

 

 

 

Obr.5.9 ověření chování soustavy s P regulátorem při změnách v 
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Obr.5.10 ověření chování soustavy s PS regulátorem při změnách v 

 

Kvalitu regulace jsem testoval postupným zvyšováním poruchové veličiny v, zavíráním 

regulačního kohoutu na hodnoty 25, 50, 100%. Výsledky jsou patrné z grafů Obr.5.9 a 

Obr.5.10 a dále z Tab.5.3. 

 

v[%] P-regulátor  PS-regulátor   

- y →U[V] ∆e(t)[%] y→U[V] ∆e(t) [%] 

0 3,422 0 3,629 0 

25 3,429 0,2 3,630 0,02 

50 3,481 1,72 3,635 0,16 

100 3,602 5,26 3,633 0,93 

Průměrná ∆e u P-regulátoru 2,39%, 

 Průměrná ∆e u PS-regulátoru 0,37%. 

 

Tab.5.3 srovnání regulátorů- kvalita regulace 

 

Z naměřených hodnot jednoznačně lepší vlastnosti a chování má sestavený PS regulátor 

oproti P regulátoru. Při vyvolání poruchy a sledování přírůstku ∆e bylo zvětšení 

regulované hodnoty y u P regulátoru v průměru 2,39% a u PS regulátoru 0,37%. Tedy PS 

regulátor má 6,45 x menší přírůstek ∆e po vyvolání poruchy zavíráním kohoutu odtoku. 
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Závěr – zhodnocení práce 

Výuku automatizační techniky na školách technických směrů si v současné době 

nedokážeme představit bez použití prostředků z oblasti číslicové techniky. Mezi systémy, 

které jsou dnes nasazeny ve výrobních i nevýrobních aplikacích patří PLC. Pro zkvalitnění 

výuky automatizace na střední škole jsem připravil výukový model, který představuje 

komplexně vybavené žákovské pracoviště osazené regulovanou soustavou vodní nádrže a 

řídícím systémem SLC 500 Allen Bradley a připravenou úlohou nespojitého řízení a 

spojitého řízení výšky hladiny P-proporcionálním regulátorem a PS regulátorem. Praktická 

cvičení s PLC a řídícími systémy  je optimální provádět z hlediska kvality výuky na reálné 

technologii.  

Tento model to má za úkol alespoň z části umožnit v podmínkách školní laboratoře. 

Přípravou úlohy spojitého řízení hladiny v laboratoři automatizace a formulováním úlohy 

popsané v diplomové práci byly vytvořeny dobré podmínky pro zkvalitnění výuky žáků 

v oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na automatizační techniku a jejich 

přípravu na budoucí povolání. Využití poznatků z problematiky PLC systémů rozšíří 

absolventům možnosti uplatnění na náročném trhu práce. Díky popsané úloze může být 

výuka v oboru Mechanik elektrotechnik efektivnější a svým obsahem pro žáky i více 

zajímavá. Získané poznatky přispějí žákům k lepšímu pochopení spojitého řízení. 

Můžu konstatovat, že veškeré cíle, které byly při sestavování úlohy pro řízení výšky 

hladiny vody v nádrži na úrovni střední školy stanoveny se podařilo ověřit v praxi. 

Realizované výukové pracoviště představuje otevřený systém, který bude možné i nadále 

rozšiřovat a doplňovat např. o další nádrž spojenou s nádrží původní a bude možno získat 

regulovanou soustavu vyššího řádu. Úlohy nespojitého řízení vyučované doposud např. 

pomocí simulačního panelu, který simuloval vstupy přepínači a výstupy LED diodami 

nejsou tak oblíbené jako skutečné modely, protože právě postrádají didaktickou složku 

výuky a chybí prvek technické hravosti. Jedno z didaktických pravidel říká, že „nejlepší 

model lišky, je skutečná živá liška“. Proto si myslím, že model soustavy vodní nádrže 

v laboratoři automatizace by měl být doplněn dalšími skutečnými částmi technologií, 

protože jen tak se dá na skutečných senzorech, akčních členech, operátorském rozhraní 

HMI dosáhnout při výuce PLC systémů nejlepších výsledků. 
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