
 



 



  



 

 



Abstrakt 

 V této bakalářské práci je popsána problematika logických obvodů a dynamických 

systémů. K této teorii byly vypracovány dva výukové programy, ve kterých se lze seznámit 

s řízením těchto soustav pomocí programovatelného logického automatu, jak v řízení 

 logických obvodů, tak v regulaci dynamických systémů. 

 

Klíčová slova: výukový program, programovatelný logický automat, řízení 

 

Abstract 

In this thesis is described problematic logic circuits and dynamic systems. This theory was 

developed two tutorials which can be familiar with the control of these systems using 

programmable logic controller, as in the control logic circuits, and in the control of dynamic 

systems. 
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1. Úvod 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit výukové programy, ve kterých budou mít studenti 

možnost praktického seznámení s tvorbou programů v programovatelném logickém automatu 

LOGO! společnosti Siemens a následně si funkčnost programu a navrhovaného řízení 

vyzkoušet na vypracovaných úlohách a tím si otestovat, zda právě navrhované řešení je 

správné či nikoliv. To však nelze bez základních znalostí teoretických, a jelikož dnešní 

programovatelné logické automaty, neboli PLC (z angličtiny Programmable Logic 

Controller), neslouží jen k řízení logických obvodů, ale díky svým analogovým vstupům  

a výstupům a k nim vytvořeným funkcím, umí řídit, nebo též regulovat, i systémy dynamické, 

je tato práce zaměřena na oba tyto okruhy.  

V teorii bakalářské práce bude tedy zaměřeno na problematiku logických obvodů  

a dynamických systémů v takovém rozsahu, aby bylo možné dané úlohy vyřešit. 

V části praktické budou popsány vypracované výukové programy a uvedeno možné řešení 

těchto příkladů, které bude zpracováno ve vývojovém prostředí LOGO! Soft Comfort.  

 

 

2. Logické obvody 

 

Logickým obvodem je fyzikální systém, jehož každá veličina na výstupu závisí na 

velikosti vstupních veličin, při čemž tyto veličiny mohou mít jen konečný počet stavů 

(hodnot) - nejčastěji dvě. Tyto obvody můžeme vyjádřit matematickým popisem za pomocí 

logické algebry [2]. 

   

2.1. Logická algebra 
 

Tato algebra nabývá jen dvou hodnot. Posuzuje, zda je výraz pravdivý nebo pravdivý 

není na základě pravdivosti a nepravdivosti dílčích výroků. Výrok je veličina nezávisle 

proměnná a je to každé tvrzení, o kterém lze prohlásit, zda je pravdivé nebo nepravdivé. 

 

o výrok je pravdivý :  pravda,  log „1“,  H (high) , T (true) 

o výrok je nepravdivý: nepravda, log „0“, L (low), F (false) 
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Výraz je logická veličina závisle proměnná. Pravdivost celého výrazu není určena množstvím 

dílčích výroků, ale podmínkami, kterými jsou výroky vzájemně vázány[4]. 

 

 

2.2. Základní logické funkce 

Logická funkce je předpis, který přiřazuje kombinacím hodnot jedné nebo více 

vstupních logických proměnných hodnotu výstupní proměnné [5]. 

 

Můžeme ji vyjádřit například tzv. pravdivostní tabulkou, kde v její levé části jsou 

přiřazeny všechny možné kombinace hodnot vstupních proměnných, v pravé části je těmto 

kombinacím přiřazena výstupní hodnota logické funkce. Vstupní proměnné se obvykle 

označují malými písmeny, výstupní proměnné velkými písmeny. 

 

 

 

2.2.1. Funkce jedné proměnné 

 

Negace (inverse) 

Na výstupu je vždy opačná hodnota 

logické proměnné přivedené na vstup (tab. 1).  

Člen, který realizuje tuto funkci je invertor 

nebo také negátor značený „NOT“ (ne).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a Y = ā 

0 1 

1 0 

Tab. 1 Pravdivostní tabulka negace 
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2.2.2. Funkce dvou proměnných 
 

 

 

 Logický součet (disjunkce, sjednocení) 

Jestliže alespoň jedna vstupní veličina je 

pravdivá, potom výstupní veličina je také 

pravdivá (tab. 2). Tato funkce je 

realizována logickým členem „OR“ 

(nebo). 

 

 
  

Logický součin (konjunkce, průnik) 

Výstupní veličina je pravdivá, 

právě tehdy, když jsou všechny vstupní 

veličiny pravdivé (tab. 3). Funkce je 

realizována logickým členem „AND“ (a). 

 

 

 

 

 

 

Pomocí těchto tří základních funkcí můžeme vyjádřit libovolně složitou funkci se dvěma nebo 

více nezávisle proměnnými, takové funkce můžeme nazvat složené funkce. 

 

2.3. Složené logické funkce 

Počtu n vstupních proměnných lze obecně přiřadit 2 2n logických funkcí. Tedy pro dvě 

vstupní proměnné lze realizovat 16 různých logických funkcí. Mezi tyto hlavní logické funkce 

patří negovaný logický součet a negovaný logický součin a to z toho důvodu, že libovolnou 

logickou funkci lze realizovat výhradním užitím členů realizujících jednu z těchto funkcí [2]. 
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Negovaný logický součin (Shefferova funkce, NAND) 

Vznikne negací výstupní proměnné funkce AND (odtud označení NAND). Tedy je 

tato funkce, funkcí opačnou k AND a platí, že nula (nepravda) na kterémkoliv vstupu má za 

následek jedničku (pravda) na výstupu. Pravdivostní tabulku obsahuje tab. 4 a schématickou 

značku obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negovaný logický součet (Pierceova funkce, NOR) 

Pravdivostní tabulku obsahuje tab. 5, schématická značka je na obr. 2. Ve výrocích 

odpovídá NOR spojce „ani“. Je negací funkce OR. Kterákoliv jednička na vstupu, změní 

výstup na nulu.   

 

 

  

a b a·b  

0 0 0 1 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

Obr. 1 Schématická značka neg.  
              logického součtu 

Tab. 4 Pravdivostní tab. neg. logického součinu 

a b a+b  

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 1 1 

Tab. 5 Pravdivostní tabulka neg. logického součtu 
Obr. 2 Schématická značka 

neg. logického součtu 
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2.4. Booleova algebra 

 Tato logická algebra používá tři základní funkce a to negaci, konjunkci (logický 

součin) a disjunkci (logický součet). Základním požadavkem je každou logickou funkci 

minimalizovat, to je vyjádřit ji co nejmenším počtem základních logických prvků. [4] 

 

 K minimalizaci neboli zjednodušení logických funkcí používáme základní pravidla 

Booleovy algebry a ty jsou 

vyloučení třetí 

 
logický rozpor 

dvojitá negace 

opakování 

 Dalšími zákony, které jsou pro úpravu algebraických výrazů potřebné a umožní tyto 

výrazy upravovat jsou: 

komutativní zákony 

asociativní zákony 

distributivní zákony 

absorpční zákony 

neutrálnost 0 a 1 

agresivnost 0 a 1 

De Morganovy zákony 

 

  1, (1.1)  

 . 0, (1.2)  

 1, (1.3)  

  1,  . 1. (1.4)  

                          .   .           
 

(1.5)  

                   .   .  .   .  (1.6)  

  . .                 .   (1.7)  

 .                .               .  
 

(1.8)  

 0               .1  (1.9)  

 1 1              .0 0 (1.10)  

   .                 .      
 

(1.11)  
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2.4.1. Vyjádření Booleových funkcí 

Nejčastěji používané metody pro vyjádření těchto funkcí jsou slovní zadání, 

pravdivostní tabulka, Karnaughova mapa, algebraický výraz nebo blokové schéma [4]. 

 

Základní formou popisu logické funkce je zápis ve formě pravdivostní tabulky (např. 

tab. 6). Do tabulky jsou zapisovány veškeré možné kombinace hodnot nezávisle proměnných, 

pro které je funkce definována a jim odpovídající funkční hodnota. 

 

 Každá logická funkce může být algebraicky vyjádřena jako 

logický součet logických součinů. Pokud funkční hodnota nabývá 

hodnoty 1, odpovídá celý řádek vstupních hodnot jednomu 

součtovému členu. Vstupní hodnota, která má v příslušném řádku 

hodnotu 1 je zastoupena přímo, která má hodnotu 0, je zastoupena 

svou negací. Celá funkce je posléze vyjádřena součtem všech výrazů u 

které má závislé proměnná hodnotu 1. Například funkce daná 

tabulkou Tab. 2 odpovídá výrazu  

 

a tomuto neupravenému tvaru říkáme úplná normální disjunktivní forma. A je základem 

pro popis funkce pomocí Karnaughovy mapy [2] a [4].  

 Mapa je tabulka (např. obr. 3), která má tolik políček, kolik je kombinací proměnných 

dané funkce. Počet políček je tedy roven 2n kde n je počet proměnných. U Karnaughovy mapy 

se sousední políčka od sebe liší hodnotou jediné proměnné. Řádky a sloupce, ve kterých je 

příslušná proměnná rovna jednotce značíme vedle mapy svislou čarou a připíšeme zde jméno 

příslušné logické proměnné. Pokud takto označeny nejsou, je příslušná logická proměnná 

rovna nule [4]. 

 Zápis funkce do mapy spočívá v přepisu funkčních hodnot do příslušných políček.  

Y x1 x2 x3 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

1 1 0 0 

0 1 0 1 

1 1 1 0 

0 1 1 1 

Tab. 6 Pravdivostní tabulka 

x₂ 

x₁ 

    

        

x₃ 
          

x₄ 
        

        

x₂ 

x₁ 

    

        

x₃           

Obr. 3 Karnauhova mapa pro tři a čtyři proměnné 
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2.5. Minimalizace logických funkcí 

 

2.5.1. Minimalizace pomocí Karnaughovy mapy 

 Postupujeme tak, že sousední políčka mapy, které obsahují jednotku jako funkční 

hodnotu, budeme seskupovat do dvojic, čtveřic, osmic, šestnáctic atd. Sloučením dvou 

sousedních jednotkových políček, vyloučíme jednu proměnnou, čtyř políček dvě proměnné, 

osmi políček tři proměnné atd. Žádnou jedničku v mapě nesmíme vynechat. Každá jednička 

může být vybrána několikrát, ale snahou je co nejmenší počet smyček [4]. 

 

2.5.2. Sousednost políček v Karnaughově mapě 

 Sousedními políčky nejsou jen políčka svislé nebo vodorovné vedle sebe, ale i políčka 

na protilehlých okrajích mapy. Můžeme si představit, že mapu srolujeme tak, že bude levý 

okraj sousedit s pravým a zároveň dolní s horním. Pro představu, jsou znázorněny možné 

čtveřice na obr. 4. 

 

 

2.5.3. Algebraická minimalizace 

 Logickou funkci zjednodušujeme užitím pravidel Booleovy algebry až na minimální 

výraz. Metoda je značně pracná a nehodí se pro složitější funkce více proměnných a záleží 

zde na zkušenostech, zda dosáhneme minimálního vyjádření zadané logické funkce [4] a [5]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Možná sousednost čtveřic v Karnaughově mapě 
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2.6. Rozdělení logických obvodů 

 Logické obvody můžeme rozdělit podle chování na kombinační a sekvenční. 

 

2.6.1. Kombinační obvody 

 U kombinačních obvodů hodnota výstupních veličin závisí jen na kombinaci vstupních 

veličin.  

 

2.6.2. Sekvenční obvody 

U sekvenčních obvodů hodnota výstupních veličin závisí jednak na kombinaci 

vstupních veličin a dále na předchozím stavu. Pro realizaci sekvenčních obvodů se užívá 

stejných kombinačních prvků jako pro obvody kombinační. Informace o předchozím stavu 

systému se získávají zavedením výstupních veličin na vstupy zpracovávajících členů současně 

se vstupními veličinami [5]. 

 

2.6.3. R-S klopný obvod 

 Sekvenční logické obvody jsou nejčastěji realizovány paměťovou funkcí R – S. 

• R (RESET) – mazací vstup 

• S (SET) – nastavovací vstup 

Logická proměnná S = 1 nastaví výstup na logickou 1. Proměnná R = 1 nastavuje hodnotu 

výstupu na 0. Současnou existenci obou signálů obvykle nepřipouštíme, v tomto případě 

není hodnota výstupu definována (neurčitý stav). Jestliže jsou oba vstupy rovny log. 0 je 

na výstupu zachována hodnota z předchozího stavu. Z hlediska možných kombinací 

hodnot R a S dostáváme následující tabulku (tab.6) [3]. 

  

 

 

Tab. 6 Pravdivostní tabulka 
R-S klopného obvodu    
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3. Dynamické systémy 

 

Jsou to systémy, jejichž stav se v čase mění. Také platí, že momentální stav 

dynamického systému závisí nejen na momentálním vstupu, ale i předchozím (resp. 

počátečním) stavu systému [1].  

 

 

3.1. Vnější popis systému 

 Vyjadřuje dynamické vlastnosti relací mezi vstupem a výstupem systému. Při tomto 

popisu považujeme systém za černou skříňku (black box), ve které nevíme co se děje uvnitř a 

analyzujeme pouze reakci systému na vstupní signál [5]. 

 

 

 

3.1.1. Popis systému lineární diferenciální rovnicí 

 Chování spojitého systému s jednou vstupní a výstupní veličinou lze popsat lineární 

diferenciální rovnicí s konstantními koeficienty ve tvaru 

 

 

kde ai, bj jsou konstantní koeficienty, u(t) je vstupní veličina a y(t) je výstupní veličina. 

 

Podmínkou fyzikální realizovatelnosti systému musí platit nerovnost m ≤ n. To znamená, že 

stupeň nejvyšší derivace výstupní veličiny musí být větší nebo se musí rovnat stupni derivace 

vstupní veličiny [1]. 

 

3.1.2. Přenos systému 

 Je definován jako poměr Laplaceova obrazu výstupní veličiny k Laplaceově obrazu 

vstupní veličiny při nulových počátečních podmínkách  

 

y(0) = y’(0) = ... = y(n-1)(0) = 0 a vstupu systému u(0) = u’(0) = … = u(m-1) (0) =0. 

  

 

  (2.1)  
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Lineární diferenciální rovnici s konstantními koeficienty můžeme transformovat použitím 

pravidel Laplaceovy transformace a splněním nulových počátečních podmínek: 

 

Z této rovnice podle výše uvedené definice má přenos systému tvar 

 

Opět musí být splněna podmínka fyzikální realizovatelnosti.  

 

 Polynomy ve jmenovateli i v čitateli mohou být vyjádřeny ve tvaru součinu 

kořenových činitelů : 

 

 

kde pi (i = 1, 2, … n) jsou kořeny jmenovatele, nazývané póly a mohou být buď reálné nebo 

komplexně sdružené,  

nj (j = 1, 2, …m) jsou kořeny čitatele, nazývají se nulové body a jsou také buď reálné 

nebo komplexně sdružené, 

ai, bi jsou konstantní koeficienty a jmenovatel přenosu je nazýván charakteristickým 

polynomem. 

Přenos system můžeme vyjádřit pomocí pólů a nulových bodů ve tvaru 

 

 

kdy v čitateli je běžně užíváno sj ≡ nj. 

 Záporně vzatým převráceným hodnotám reálných pólů a nulových bodů nazýváme 

časové konstanty systému a označujeme časové konstanty čitatele 

 [anp
n + an-1p

n-1 + … + a1p + a0]Y(p) = [bmpm + … + b1p + b0]U(p) 

 

(2.2)  

    . (2.3)  

 anp
n + … + anp + a0 = an (p – p1) … (p – pi) … (p – pn), 

 

bmpm + … + bmp + b0 = bm (p – p1) … (p – pj) … (p – pm), 

 

(2.4)  

  … …… … , (2.5)  
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a časové konstanty jmenovatele 

 

a jsou-li póly systému a nulové body reálné, může být přenos systému vyjádřen pomocí 

časových konstant ve tvaru 

 

 

Poměr 

 

a je nazýván zesílení systému. 

 

 

3.1.3. Přechová charakteristika systému a přechodová funkce 

 Přechodová charakteristika je grafické znázornění přechodové funkce. Přechodová 

funkce h(t) je odezva na jednotkový skok při nulových počátečních podmínkách. 

 Jednotkový (Heavisiedův) skok (obr. 5) je vstupní signál definovaný vztahem 

 

Laplaceův obraz Hevisiedova skoku je  

 

Obraz přechodové funkce je 

 

 1
 

(2.6)  

 1
 

(2.7)  

 1 1 … 11 1 … 1  
(2.8)  

 
 

(2.9)  

 1  1  0  0. (2.10)  

 1 1
 

(2.11)  

 
 

(2.12)  
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 Hodnota přechodové funkce v čase t = 0 je h (0) = 0, za dodržení silné podmínky 

fyzikální realizovatelnosti. 

 Hodnota přechodové funkce v čase t = ∞ je rovna 

 

 

 

3.2. Vnitřní popis systému 

 Vyjadřuje dynamické vlastnosti reakcí mezi vstupem, vnitřním stavem a výstupem 

systému. 

 

 

3.2.1. Vnitřní popis dynamických vlastností systémů 

 Jedná se o popis dynamických vlastností v časové oblasti. Vnitřní popis je dán 

stavovým modelem systému, jenž má pro mnohorozměrný spojitý lineární dynamický systém 

tvar 

 

kde je u(t) - vstupní vektor, y(t) – výstupní vektor, x(t) – vektor stavových veličin systému,  

A – stavová matice systému, B – matice vstupu, C – matice výstupní, D – matice převodová. 

 

 ∞ lim  lim  lim  
(2.13)  

 x’ (t) = Ax (t) + Bu (t) - stavová rovnice, 

   y (t) = Cx (t) + Du (t) - výstupní rovnice, 

 

(2.14)  

Obr. 5 Heavisidův (jednotkový) skok 
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Pro diskrétní systém ma stavový model tvar 

 

kde t je spojitý čas [t<0,∞], 

 kt je diskrétní čas (k=0, 1, 2…), 

 T je vzorkovací perioda, 

 A, B, C, D jsou konstantní matice odpovídajících typů. 

 

Dynamika systému je závislá na okamžitém stavu systému a na jeho předcházejících stavech. 

Při působení vektoru u(t) od okamžiku t0 do okamžiku t1 bude výstupní vektor y(t) závislý 

nejen na vstupním vektoru u(t), ale i na podmínkách systému v čase t0. Tyto podmínky tvoří 

stav systému S v čase t0 a označíme je jako x(t0) [1] a [10]. 

 Výstup systému je tedy určen v čase t vztahem 

Stav systému x(t) v libovolném časovém okamžiku t je určen stavem systému v t = t0, 

tj. x(t0), a vstupním vektorem u(t) mezi dvěma časovými okamžiky t0 ≤ t ≤ t1, 

Stavovým vektorem x uvažujeme abstraktní veličinu, kterou nemůžeme obecně přímo 

měřit. Vektory vstupu u a výstupu y jsou veličiny, které mají konkrétní fyzikální význam a 

jsou obecně měřitelné [1]. 

 

3.2.2. Určení stavového modelu jednorozměrného systému z diferenciální 

rovnice (přenosu) 

 V případě jednorozměrného lineárního dynamického systému (obr. 6) jsou vektory  

u a y jednorozměrné, jsou to skaláry u a y. Stav x být vektorem může. Vlastnosti 

jednorozměrného lineárního sytému bývají obvykle popisovány diferenciální rovnicí nebo 

přenosem [1]. 

 Počet stavových veličin x1, x2, …, xn je dán řádem diferenciální rovnice. 

 

   

 1  á , 
y(kT)=Cx(kT)+Du(kT ) -- výstupní rovnice, 

(2.15)  

 y(t) = Y[x(t), u(t)]. 

 

(2.16)  

 x(t) = X[x(t0), u(t)]. 

 

(2.17)  
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3.2.2.1. Diferenciální rovnice bez derivace vstupní funkce 

 Pokud lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty (2.1) neobsahuje 

derivace vstupní funkce u(t), rovnice je upravena na tvar 

 

a jí odpovídající přenos, který má v čitateli konstantu a je ve tvaru 

 

Vyjdeme z popisu diferenciální rovnice (2.18). Je-li diferenciální rovnice n-tého řádu, 

bude právě tolik stavových veličin x1(t), x2(t), …, xn(t) a zvolíme je tak, že je to výstupní 

veličina y(t) systému a (n-1) jejich derivací [9]. 

   

 

Dosadíme-li takto zvolené stavové veličiny a derivaci poslední z nich 

  (2.18)  

 
 

(2.19)  

 (t) 

(t) 

(t) 

   … 

(t) 

 

(2.20)  

 (t) 

 

(2.21)  

Obr. 6 Jednorozměrný lineární dynamický 
systém 
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do původní rovnice (2.18), dostáváme rovnici 

 

Z těchto rovnic (2.20, 2.21 a 2.22) dostaneme soustavu n diferenciálních rovnic 1. řádu 

 

Soustava rovnic (2.23) představuje složkový tvar stavové rovnice (2.14) a složkový 

tvar výstupní rovnice (2.14) je první z rovnice (2.20) 

 

 Složkové tvary rovnic (1.23 a 1.24) zapíšeme maticově a dostaneme stavový model 

spojitého lineárního dynamického systému odpovídající diferenciální rovnici (2.17) 

 

Kde matice A, B, C, D jsou konstantní a mají tvar 

  (2.22)  

 , , , 
, 

. 
… (2.23)  

 t  (2.24)  

 

...

0       1      0    …     0 0       0      1    …     0  . . .0     0       0    …     0  … 
. ...

00...0  

1   0  …    0 . ... 0 .  

 

(2.25)  
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 1   0  …    0 , 0 . 
Stavový model (2.25) může být také znázorněn pomocí blokového schématu (obr. 7) 

 
Obr. 7 Blokové schéma stavového modelu lineárního dynamického systému 

 

Použitím matic (2.26) popíšeme stavový model rovnice 

 

 

Tento stavový model nazýváme tzv. Frobeinův kanonický tvar. 

 0       1      0    …     0 0       0      1    …     0  . . .0     0       0    …     0  … 
,   

00...0  

 (2.26)  

              x’ (t) = Ax (t) + Bu (t) 

y (t) = Cx (t) 

(2.27)  
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U diskrétních systémů postupujeme podobně jako u spojitého systému a stavový 

model diskrétního lineárního systému zapíšeme ve tvaru 

 

Matice A, B, C jsou maticemi konstantními a jsou totožné s maticemi (2.26) [1]. 

 

 

3.3. Rozdělení základních lineárních dynamických soustav 

Velmi důležitým hlediskem lineárních dynamických soustav je vlastnost ustáleného 

stavu. Vlastnost ustáleného stavu se velmi dobře posuzuje podle průběhu přechodové 

charakteristiky a pro čas t → ∞ ho můžeme určit z relace 

 

 

Dosadíme-li za G(p) základní tvar přenosu (2.3) dostaneme 

 

a z tohoto hlediska rozeznáváme tři základní skupiny dynamických členů: 

• proporcionální  0; 0 

h(t) ustálena na konečné hodnotě 

• integrační  0; 0 

h(t) ustálena na nule 

• derivační 0; 0 
 

neustálí se. 

 

 

 

 1  

y(kT)=Cx(kT)) 

(2.28)  

 ∞ lim lim lim lim . (2.29)  

 ∞      (2.30)  
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4. Regulátory 

 Regulátor je zařízení, které prostřednictvím akční veličiny působí na regulovanou 

soustavu tak, aby se regulovaná veličina ustálila na dané hodnotě a regulační odchylka byla co 

nejmenší nebo nulová [4].  

 Regulační obvod, jako je například na obr. 8, je složen s regulátoru a regulované 

soustavy. Všechny členy tohoto obvodu s výjimkou regulované soustavy zahrnujeme pod 

pojmem regulátor. 

Regulátory můžeme dělit: 

• Podle toho, zda je potřeba dodávat energii na přímé a nepřímé 

• Podle zdroje pomocné energie na pneumatické, hydraulické a elektrické 

• Podle průběhu výstupního signálu se dělí na spojité a nespojité 

• Podle průběhu statické charakteristiky na lineární a nelineární 

 

S – regulovaná soustava (řízený systém) 

R – regulátor (řídící systém) 

y – regulovaná veličina 

u – akční veličina 

v – poruchová veličina 

w – žádaná hodnota 

e – regulační odchylka  

 

 

4.1. Dynamické vlastnosti regulátorů 

 Regulátor může regulační odchylku zesilovat, integrovat a derivovat. Pokud je 

regulátor pouhý zesilovač nazýváme ho proporcionální neboli P regulátor. V tomto případě 

je akční veličina úměrná regulační odchylce 

Dalším případem regulátoru je integrační neboli I regulátor, kdy akční veličina je 

úměrná integrálu regulační odchylky 

 

 . (2.31)  

 
 

(2.32)  

Obr. 8 Jednoduchý regulační obvod 
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Samostatně technicky nerealizovatelný je regulátor derivační neboli D regulátor, kde 

by akční veličina byla úměrná derivaci regulační odchylky (došlo by k rozpojení regulačního 

obvodu v ustáleném stavu) 

 
Kombinací těchto základních tří typů vzniknou další regulátory. Regulátor 

proporcionálně-integrační neboli PI regulátor, který má akční veličinu úměrnou jak 

regulační odchylce, tak jejímu integrálu, přičemž můžou být vlivy jednotlivých složek pomocí 

daných konstant měněny  

 
Podobně je vytvořen proporcionálně-derivační neboli PD regulátor, který má akční 

veličinu úměrnou regulační odchylce a její derivaci 

 
 

 Posledním je  regulátor proporcionálně-integračně-derivační neboli PID regulátor, 

který má akční veličinu úměrnou regulační odchylce, jejímu integrálu a její derivaci 

 
PID regulátor je vzhledem k předcházejícím typům obecným typem regulátoru a na ostatní se 

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

 Přenos ideálního PID regulátoru získáme z rovnice (2.36) a je ve tvaru 

 
Častěji je však přenos PID regulátoru v jiném tvaru. Po vytknutí r0 a záměně za kr z rovnice 

(2.37) dostaneme 

 
Kde je v tomto případě kr bezrozměrná proporcionální konstanta, nazývaná zesílení 

regulátoru. TI  je integrační konstanta regulátoru a TD je derivační časová konstanta 

regulátoru.  Tyto konstanty jsou nazývány stavitelné parametry regulátorů [4], [11] a [12]. 

 

 . (2.33)  

 . (2.34)  

 . (2.35)  

 . (2.36)  

 . (2.37)  

 1 1 1 1 . (2.38)  
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4.2. Nastavení regulátorů 

 Jednou z nejuniversálnějších metod nastavení konstant regulátorů je metoda kritického 

zesílení regulátoru (metoda Ziegler-Nicholsova). Pokud je nám však známa přechodová 

charakteristika systému a má nekmitavý průběh, lze pro nastavení regulátoru použít právě 

metodu seřízení regulátorů podle přechodové charakteristiky. Obě metody jsou velmi 

jednoduché. 

 

4.2.1. Metoda Ziegler-Nicholsova 

 Základním cílem metody je přivést regulační obvod do tzv. kritického stavu  

(na hranici stability), přičemž je v regulátoru činná jen proporcionální složka. Integrační  

a derivační složky jsou vyřazeny nastavením TI = ∞ (maximální hodnota) a TD = 0, resp.  

r-1 = 0 a r1 = 0 [1] a [11]. 

 Do kritického stavu obvod přivedeme postupným zvyšováním zesílení regulátoru kr 

(resp. r0), do té doby, než obvod začne kmitat s konstantní amplitudou. Zesílení regulátoru, při 

kterém k tomu došlo, nazveme kritickým zesílením kr = kRk (resp. r0 = r0k) a periodu 

kritických kmitů T = Tk. Tyto tzv. kritické hodnoty dosadíme do empirických vztahů pro 

použitý typ regulátoru a vypočítáme doporučené seřízení podle tabulky (tab.7) [1]. 

  
Tab. 7 Seřízení spojitého regulátoru z kritických hodnot regulátoru  
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4.2.2. Nastavení regulátoru na základě znalosti přechodové charakteristiky 

regulované soustavy 

 

Jedná se o jednoduchou metodu, bez nutnosti mít zapojený regulační obvod, Metoda je 

určena pro proporcionální regulované soustavy s nekmitavým průběhem přechodové 

charakteristiky, u níž lze stanovit dobu průtahu Tu, dobu náběhu Tn a konstantu zesílení 

systému k, což je ustálená hodnota přechodové charakteristiky. Dobu náběhu a průtahu 

odečteme z časové osy po proložení sečny křivkou přechodové charakteristiky. Získání všech 

těchto hodnot ukazuje obr. 9 [4].  

 
 

Z takto získaných hodnot poté podle tabulky (tab. 8) vypočítáme optimální nastavení pro 

daný typ regulátoru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 9 Určení doby náběhu a průtahu 

Tab. 8 Nastavení podle přechodové charakteristiky 



 

5. Realizace výukových program

 V obou vytvořených úlohách

Velleman K8055, která bude mít funkci p

a řídícím členem, který zde realizován pomocí

série 0BA5. 

 

5.1. USB deska Velleman K8055

 Jedná se o měřicí a řídicí elektronickou desku pro p

rozhraní, kterým je také napájena.

programování vlastního softwaru

(obr. 10, který byl převzat [13]

tranzistorové výstupy, a také analogové vstupy a

 

• 5 binárních vstupů pro př

• 8 spínaných tranzistorových výstup

• 2 analogové vstupy pro nap

• 2 analogové napěťové a PWM výstupy s
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výukových programů 

řených úlohách bude obvod zapojen pomocí měřící a ř

, která bude mít funkci převodníku a bude realizovat přenos signál

realizován pomocí PLC od společnosti Siemens s

Velleman K8055 

řídicí elektronickou desku pro připojení k PC prost

rozhraní, kterým je také napájena. Výrobce k zařízení dodává DLL knihovny pro 

programování vlastního softwaru, propojovací kabel a podrobný návod se schématem 

[13]) a ovladači. Tato deska obsahuje binární vstupy a spínané 

a také analogové vstupy a výstupy a to konkrétně: 

ů pro připojení beznapěťových kontaktů 

8 spínaných tranzistorových výstupů s LED indikací 

2 analogové vstupy pro napětí v rozsahu 0 – 5 V 

ěťové a PWM výstupy s LED indikací 

Obr. 10 Schéma USB desky Velleman K8055 [13] 

a řídící USB desky 

řenos signálů mezi PC 

nosti Siemens s názvem LOGO! 

prostřednictvím USB 

DLL knihovny pro 

robný návod se schématem  

binární vstupy a spínané 
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5.2. Logický modul LOGO! 0BA5 

 Tento modul je vhodný pro řízení jednodušších průmyslových aplikací, kde jsou často 

využívány funkce časovačů, komparátorů, čítačů a jiných. Při použití tohoto zařízení bude 

celá aplikace, která využívá více takových složek, podstatně levnější a flexibilní a lze celý 

projekt naprogramovat pomocí jednoho modulu. Popis přístroje je vyobrazen na obrázku pod 

textem (obr. 11).  

 V přístroji jsou obsaženy základní logické funkce, časové funkce a pokročilejší 

(speciální) funkce. Novou funkcí oproti starším modelům je zde PI regulátor s pevnou 

vzorkovací frekvencí 500ms. 

Základní modul je vybaven: 

• 8 vstupy (dva z nich lze využít buď jako digitální nebo analogové v rozpětí 0-10 V) 

• 4 výstupy, kde si lze volit mezi tranzistorovými výstupy (do 0,3 A) a reléovými 

výstupy (do 10 A) 

V zařízení lze vytvářet programy přímo nebo pomocí vývojového softwaru LOGO! Soft 

Comfort V5.0.  

Obr. 11 Popis logického modulu LOGO! 0BA5 
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5.3. Seznámení s programem LOGO! Soft Comfort v 5.0 

 

 Práce s tímto programem je vcelku jednoduchá, demoverze programu je volně ke 

stažení a v českém jazyce, návrh obvodů lze tvořit buď za pomocí funkčních blokových 

schémat (FUNCTION BLOCK DIAGRAM) nebo kontaktních schémat (LADDER 

DIAGRAM). V této práci jsou úlohy popisovány pomocí funkčních blokových schémat avšak 

v programu je lze jednoduše konvertovat. 

 

 Po spuštění programu vybereme v panelu typ schématu (obr. 12) Soubor → Nový→ 

Funkční bloky, poté lze vytvářet schéma pomocí panelu, který je vyznačen v obr. 13.  

 

 

 

 V tomto panelu nástrojů (obr. 13) poklepem na příslušnou ikonu a poté kliknutím na 

plochu projektu umístíme danou konstantu nebo funkci do schématu, pokud na ikony 

klikneme ve schématu, můžeme měnit vlastnosti dané funkce. Jsou zde vyobrazeny všechny 

konstanty (digitální a analogové), základní logické funkce a speciální funkce jako jsou časové 

spínače (časovače), čítače, speciální funkce pro analogové veličiny (např. komparátor, PI 

regulátor) a další různé funkce jako textové zprávy a jiné. 

 

 

 

Obr. 12 Výběr typu schématu 
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Dané funkce a konstanty se musí propojit pomocí ikony spojit v panelu nástrojů. Po 

propojení obvodu můžeme spustit simulaci, kde si lze otestovat správnost a funkčnost 

navrženého obvodu, zmíněné ikony jsou vyobrazeny na obr. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Seznámení s panelem nástrojů 

Obr. 14 Propojení obvodu ve schématu a spuštění simulace 
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 Následně vybereme typ přístroje v odkazu Výběr typu přístroje na hlavním panelu  

ve skupině Nástroje a ve stejném políčku vybere položku Přenos a při připojeném PLC 

nahrajeme program do přístroje pomocí položky PC→LOGO!. Vše názorně ukazuje obrázek 

obr. 15. 

 

5.4. Výukový program pro logický obvod 

Pro úlohu logického typu byla navržena a vytvořena simulace pro sekvenční řízení 

automatizovaných vrat ve vývojovém prostředí Borland Delphi. 

Jak je patrné z obrázku programu (obr. 16), vrata mají tři snímače. Dva snímače pro 

určení polohy vrat (vrata zavřená nebo otevřená) a bezpečnostní snímač, který je v programu 

Obr. 15 Výběr typu přístroje a přenos programu ze softwaru do přístroje 

Obr. 16 Výukový program sekvenčního řízení automatizovaných vrat 
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aktivován přejetím kurzoru myši přes vyobrazenou silnici. Dalším vstupem pro ovládání je 

zde tlačítko pro otevření vrat, které jako jediné volí uživatel. Pokud jsou tyto prvky aktivní je 

příslušné políčko zaškrtnuto. Vrata jsou otevírána a zavírána tlačítky „Zavření“ a „Otevření“, 

které mohou být řízeny uživatelem jen při nepřipojené řídící kartě (jinak řízeno PLC), stejně 

jako maják, který při své aktivaci mění periodicky svou červenou barvu za žlutou a tím je 

vytvořena simulace majáku. V programu je dále možné sledovat, které vstupy a výstupy  

(a k nim přiřazené prvky v simulaci) na kartě jsou aktivní. Zda karta Velleman K8055 

komunikuje s programem, zjistíme z titulku programu.   

 

5.4.1. Slovní zadání logické úlohy 

 Pro řízení vrat máme použito tlačítko pro otevírání vrat a tři snímače, dva upevněné na 

sloupcích, které detekují, zda jsou vrata zavřená nebo otevřená a další, který snímá přítomnost 

objektu mezi sloupky, proto aby nedošlo ke kolizi při zavírání. Při aktivaci bezpečnostního 

snímače během zavírání, bude zavírání vrat přerušeno a vrata budou otevírány. Pohon vrat má 

dva vstupy pro řízení motoru v příslušném směru a dále je zde maják, který bude v provozu 

vždy 5 sekund před zavřením vrat a po celou dobu zavírání vrat. Vrata se automaticky začnou 

zavírat po 20 sekundách od jejich otevření. 

 

5.4.2. Propojení hardwarového zařízení pro úlohu logického obvodu 

 Zapojení je popsáno blokovým schématem na následujícím obrázku (obr. 17).  

Obr. 17 Zapojení zařízení pro logickou úlohu 
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5.4.3. Definice proměnných 

 Ze slovního zadání si definujeme a označíme proměnné systému (viz. tab. 9): 

 

5.4.4. Rozbor a řešení úlohy: 

 Pro vyřešení úlohy k zavírání a otvírání vrat využijeme pamětí dvou R-S klopných 

obvodů. Označíme si je RS-O, který bude řídit výstup Q1 (otevření vrat) a RS-Z, který bude 

řídit výstupy Q2 a Q3 (zavření vrat a maják).  

Paměť RS-O tedy vytváří signál pro otevření vrat Q1, který bude vybuzen na vstupu S 

(nastavovací), když je stlačeno tlačítko I4 (pro otevření vrat) nebo jsou vrata zavírána a 

aktivuje se bezpečnostní snímač. Na vstup R (tedy mazací) je přiveden signál tehdy, pokud je 

aktivován snímač I2 (tedy vrata jsou otevřená). 

Paměť RS-Z vytváří signál pro zavírání vrat Q2 a to se děje jen tehdy, pokud jsou 

vrata v poloze „otevřeno“ (je aktivován snímač I2) a uplyne doba, která byla navolena 

(použitím časovače). Z toho plyne, že na vstup S paměti RS-Z je přiveden signál ze snímače 

I2 (otevřených vrat). K přerušení zavírání musí dojít, pokud stiskneme tlačítko pro otevírání 

(aktivace I4) nebo při aktivaci bezpečnostního snímače I3 nebo při zavření vrat aktivováním 

snímače I1. Maják Q3 je v činnosti stejně jako výstup pro zavírání vrat Q2, jen s tou 

podmínkou, že bude spuštěn o 5 sekund dřív, než dojde k zavírání. 

 

Vytvořme si tedy algebraické rovnice z tohoto rozboru: 

                                                         RS-O: S = Q2 * I3 + I4 

         R = I2 

                                                         RS-Z: S = I2 

         R = I1 + I3 + I4 

Tab. 9 Proměnné pro logickou úlohu automatizovaných vrat 
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Z těchto rovnic bylo vytvořeno v programu LOGO! Soft  Comfort blokové schéma pro 

dané funkce, jak ukazuje obr. 18. Pomocí funkce časového spínače se zpožděným zapnutím 

bude dosaženo požadovaného zpoždění výstupu Q2. Stejně tak bude nastaven výstup majáku 

Q3, ten je nastaven o 5 sekund dřív (tedy 15s), tak aby byla splněna podmínka v zadání. R-S 

klopný obvod je v programu pojmenován jako samodržné relé a je umístěn ve složce 

Speciální funkce → Různé. 

 

 
Obr. 18 Blokové schéma logické úlohy 

 

 Následně program pomocí softwaru přeneseme do přístroje a při správném propojení 

USB desky a PLC sledujeme ve vytvořeném programu jeho funkčnost. 

 

 

5.5. Výukový program pro dynamický systém 

 

Pro tento typ úkolu byla navržena a vytvořena simulace dynamického 

proporcionálního systému 2. řádu rovněž ve vývojovém prostředí Borland Delphi. Přenos 

G(p) tohoto systému je popsán rovnicí 2. 39. 

 

 1 
(2.39)  
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Blokové schéma pro tento přenos, z kterého vychází program pro simulaci systému, je 

vyobrazeno na obr. 19. Integrály jsou vypočítávány obdélníkovou metodou. 

 

   

 

 

 

 Volitelné konstanty tohoto přenosu jsou k (zesílení systému), T (časová konstanta)  

a a (kmitavý člen). Dále je zde na výběr vstup systému a to buď zatržením políčka 

„Jednotkový skok“ (vstup soustavy u(t) = 1) nebo zatržením políčka „Regulátor“, kdy je 

soustava řízena přes funkci PI regulátoru pomocí  daného zařízení. Jak je možno vidět z obr. 

20, tyto proměnné lze navolit v levém dolním rohu programu, dále je zde vyobrazeno i 

blokové schéma, kde jsou uvedeny hodnoty jednotlivých členů integrálů a dynamicky se 

měnící vstupy a výstupy systému. Přechodovou charakteristiku lze sledovat na grafu (červená 

křivka). Měřítko grafu výstupní veličiny y(t), vyznačeno zelenou mřížkou, je měněno podle 

hodnoty zesílení systému k. Pod grafem lze sledovat spuštěný čas simulace, který lze odečíst i 

z grafu, vyznačen žlutou mřížkou. Pro spuštění simulace slouží tlačítko „Start“, pozastavit a 

opět spustit simulaci lze pomocí tlačítka „Přerušit (spustit)“. Stejně jako u logické úlohy je 

stav připojení karty vypsán v titulku programu. 

 

Obr. 19 Blokové schéma dynamického proporcionálního systému 2. řádu s kmitavým členem 
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Obr. 20 Výukový program pro řízení dynamických systémů 2. řádu s překmitem 

 

5.5.1. Propojení hardwarového zařízení pro úlohu dynamického systému 

Zapojení je popsáno blokovým schématem na následujícím obrázku (obr. 21). 

 

Obr. 21 Zapojení obvodu pro úlohu dynamického systému 
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5.5.2. Zadání úlohy 

Proveďte seřízení PI regulátoru na základě znalosti přechodové charakteristiky soustavy pro 

přenos systému  , kde k = 1, a = 1 a T = 10s.  

 

5.5.3. Řešení dynamické úlohy: 

 Nejprve si nechme v programu vykreslit přechodovou charakteristiku soustavy pro 

určení doby náběhu Tu a doby průtahu Tn. Navolíme si tedy konstanty soustavy a jako vstup 

soustavy vybereme „Jednotkový skok“. Poté spustíme simulaci pomocí tlačítka „Start“. Při 

ustáleném stavu soustavy můžeme simulaci pozastavit a přibližně odečíst zkoumané hodnoty. 

Z grafu na obr. 22 jsme tedy dostali Tu ≈ 3s a Tn ≈ 30s.  

 

Z tabulky (tab. 8) vyčteme jak vypočítat stavitelné hodnoty pro daný typ regulátoru. 

V našem případě pro PI regulátor 0,9   0,9  9 a Ti = 3,5*Tu = 10,5. 

Obr. 22 Přechodová charakteristika soustavy  
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V programu LOGO Soft Comfort navrhneme schéma zapojení, jak popisuje levá 

strana obr. 23. Poklepem na značku PI regulátoru v obvodu se dostaneme do nastavení jeho 

parametrů. Typ snímače nechme v rozmezí 0…10 V (jeho rozsah i parametry nechme také 

v základním nastavení). Žádaná hodnota zadána není, navolme tedy libovolně (v tomto 

případě např. 115) a dále změňme jen parametry vyznačené v červeném obdélníku v obr. 23. 

Tedy sadu parametrů na uživatelskou, zesílení regulátoru a integrační konstantu podle 

vypočtených hodnot. 

 
Obr. 23 Nastavení parametrů PI regulátoru v LOGU! 
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Následně program přeneseme do zařízení a ve výukovém programu přepneme vstup 

systému tlačítkem „Regulátor“. Poté znovu spustíme simulaci pomocí tlačítka „Start“. 

Následně je vytvořený průběh regulované soustavy po regulaci zobrazen na obr. 24.  

 
Obr. 24 Soustava po regulaci 

 

 

6. Ověření dosažených výsledků 

Ověření správnosti vypracovaného výukového programu logického obvodu bylo 

provedeno testováním. Vizualizační a simulační výukový program byl řízen logickým 

automatem, ve kterém bylo nahráno navržené řešení dané úlohy. Simulace se chovala 

podle zadání úlohy a nebyly shledány žádné problémy, jak ve vlastním programu, tak 

v komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. 
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Správnost vytvořeného výukového simulačního programu pro řízení dynamických 

systémů byla verifikována porovnáváním s programem, který slouží pro výuku studentů 

na katedře. Byly zde srovnány přechodové charakteristiky systému se stejně zadaným 

přenosem a vstupním signálem v obou programech. Jak je vidět z obr. 25, přechodová 

charakteristika vytvořena výukovým programem (vyobrazena ve vrchní polovině obrázku) 

se shoduje s přechodovou charakteristikou realizovanou programem, který je využíván na 

katedře. Komunikace se zařízením a funkčnost regulace je vidět ve výše řešené úloze pro 

tuto simulaci. 

Obr. 25 Porovnání přechodových charakteristik  
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7. Závěr 

V rozsahu bakalářské práce nebylo možné popsat celou problematiku automatického 

řízení. Bylo nutné vysvětlit základy logických obvodů a dynamických systémů v takovém 

rozsahu, aby bylo možné dále navrhované úlohy řešit. V logických obvodech byly vysvětleny 

základní pojmy, logické funkce, základy Booelovy algebry, minimalizace výrazů a rozdělení 

logických obvodů. V teorii dynamických systémů jsem popis systémů rozdělil do oblasti 

vnitřního a vnějšího popisu. Zpracována je jen tématika, která byla potřebná pro vypracování 

a práci s výukovým programem, jako je přenos systému a přechodová charakteristika ve 

vnějším popisu systému, ve vnitřním popisu jsem se zabýval určením stavového popisu 

sytému z přenosu systému (resp. diferenciální rovnice). Dále zde byly uvedeny druhy 

regulátorů s metodou nastavení konstant regulátorů na základě znalostí přechodové 

charakteristiky a pro systémy s překmitem zde byla uvedena metoda Ziegler-Nicholsova. 

Jako zařízení pro řízení výukových programů byl vybrán základní logický modul 

LOGO! 0BA5 od společnosti Siemens pro svoji universálnost, cenovou dostupnost  

a jednoduchost vývojového prostředí s názvem LOGO! Soft Comfort v české verzi 5.0. 

V krátkém tutoriálu je popsána základní práce s tímto vývojovým prostředím. Komunikaci 

mezi programem a PLC realizovala USB měřící a řídící karta Velleman K8055, která ve 

výukovém programu logického typu přenášela z programu do PLC informace logického typu 

a při programu pro dynamický systém byla karta využita jako převodník digitálně-analogový  

a naopak. Výukové programy byly vytvořeny ve vývojovém prostředí Borland Delphi. 

Pro výukový program logických obvodů byla vytvořena simulace automatizovaných 

vrat se sekvenčním řízením.  K tomuto programu jsem vypracoval řešení pomocí dvou R-S 

klopných obvodů s rozborem úlohy podle mnou navrženého zadání a poté vytvořil blokové 

schéma v programu LOGO! Soft Comfort. 

Ve výukovém programu pro dynamické systémy byla vytvořena simulace 

proporcionálního systému 2. řádu. V programu si lze navolit konstanty přenosu tohoto 

systému a vstup systému buď pevně daný jednotkovým skokem, který zajistí vykreslení 

přechodové charakteristiky soustavy. Nebo ho lze přepnout do stavu, kdy je vstup soustavy 

řízený funkcí PI regulátoru v programovatelném logickém automatu přes A/D převodník USB 

měřící a řídící karty. Pro názornost byla řešena zadaná úloha, ve které jsou postupně 

popisovány kroky řešení a nastavení regulátoru ve vytvořeném blokovém schématu 

v programu LOGO! Soft Comfort. 
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 Správnost dosažených výsledků byla u logického výukového programu prováděna 

testováním jeho chování při výše zpracované úloze. Simulace se chovala podle zadání úlohy  

a komunikace mezi jednotlivými zařízeními probíhala bez problémů. Ve výukovém programu 

pro simulaci řízení dynamických systémů, byla správnost vytvořeného simulačního programu 

ověřena porovnáním s programem, který je k dispozici na katedře. Byly srovnávány 

přechodové charakteristiky, při stejně zadaných přenosech soustavy a vstupu soustavy. 

Výsledkem byla shoda obou programů a tudíž správnost vytvořeného programu. Komunikace 

se zařízením a funkčnost regulace je vidět ve výše řešené úloze pro tuto simulaci.  

 Vytvořené simulační výukové programy by mohly být využívány jako pomůcka při 

výuce studentů na katedře Automatizace a počítačové techniky v metalurgii v předmětech 

„Teorie automatického řízení“ a „Programovatelné logické automaty“.



 

 

Seznam použité literatury: 

 

[1] BALÁTĚ, Jaroslav; Automatické řízení Praha: BEN - technická literatura 2005. 664 str. 

ISBN 80-7300-148-9 

[2] ŠMEJKAL, Ladislav; PLC a automatizace 1. Praha: BEN - technická literatura 2005. 

224 str. ISBN 80-86056-58-9 

[3] ŠMEJKAL, Ladislav; PLC a automatizace 2. Praha: BEN - technická literatura  

2005. 203 str.ISBN 80-7300-087-3 

[4] ŠVARC, Ivan.  Teorie automatického řízení I. Brno: skriptum VUT Brno,  

1992. 210 str. ISBN 80-214-0516-3 

[5] JANČÍKOVÁ, Zora; Teorie systémů Ostrava: Studijní materiály pro studijní obor 

Automatizace a počítačová technika v průmyslu FMMI 2008. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava ISBN 978-80-248-2561-8 
 [6] O’ DWYER, Aidan; Handbook of PI and PID controller tuning rules (2nd Edition). ISBN 

1-86094-622-4 

[7] SIEMENS s.r.o; LOGO! [online] manuál (osmé vydání), 2005. (cit. 2012-05-22) 158 str.  

Volně ke stažení: http://www.fm.tul.cz/~milos.hernych/zlr/LOGO!_manual_0BA5_cz.pdf  

[8] FRIEDLAND, B. CLIFFS, E. Advanced control system design. Prentice Hall, c1996.–XII, 

368s. :IL. ISBN 0-13-014010-4 

[9] HARTLEY, T. T., BEALE, G. O., CHICATELLI, S. P., CLIFFS, E. Digital simulation of 

dynamic systems: a control theory approach. Prentice Hall, c1994, ISBN 0-13-219957-2 

[10] ŠULC, Bohumil; VÍTEČKOVÁ, Miluše; Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů 

Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 333 str. ISBN 80-01-03007-5 

[12] VÍTEČKOVÁ, Miluše; VÍTEČEK, Antonín; Základy automatické regulace Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava 2006. 200 str. ISBN 80-248-1068-9 

[13] VELLEMAN company; USB interface experiment board K8055 [online] (manuál k USB 

kartě Velleman K8055) 2006. (cit. 2012-05-22)  

Dostupné z: http://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=351346 

 
 
 
 
 


