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Anotace  

HÝL, M. Návrh a realizace řízení modelu Batyskaf. Ostrava: katedra ATŘ-352 VŠB-TU, 

2013. 41s. Bakalářská práce, vedoucí doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací řízení modelu Batyskaf. V úvodní části je popsán 

laboratorní model, jeho hardwarové a softwarové vybavení. Dále byla ověřena jeho funkčnost 

a určen matematický model pomocí identifikace přechodové charakteristiky, jeho správnost 

byla ověřena pomocí simulace. Vybranými metodami syntézy byly seřízeny konvenční 

regulátory. Správnost seřízení byla ověřena jak pomocí číslicové simulace, tak i přímo na 

laboratorním modelu. 

 

Annotation  

HÝL, M. Control Design  for Batyskaf System and its Realization. Ostrava: Department of 

Control Systems and Instrumentation, Technical University of Ostrava, 2013. 41p.  Bachelor 

thesis, supervisor doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. 

This work deals with control design for Batyskaf system and its realization. The 

introduction part described laboratory model from the point of hardware and software 

equipment. Further its functionality was verified and the mathematic model was determined 

by help of identification of the step response, its accuracy has been verified by help of 

computer simulation. Conventional controllers were tune by chosen synthesis methods and 

they were verify by the help of computer simulation and also directly on laboratory model. 

  



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

6 

 

Obsah 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ............................................................ 7 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 9 

1 SEZNÁMENÍ S LABORATORNÍ ÚLOHOU „BATYSKAF“ .................................. 10 

1.1 Popis modelu „Batyskaf“ ........................................................................................................................... 10 

1.2 Princip a funkce modelu „Batyskaf“ ........................................................................................................ 11 

1.3 Hardwarové vybavení modelu „Batyskaf“ .............................................................................................. 12 

2 VYUKOVÝ SOFTWARE „SORSYBAT“ ................................................................... 14 

2.1 Uživatelské prostředí .................................................................................................................................. 14 

2.2 Typy regulací .............................................................................................................................................. 16 

3 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI MODELU „BATYSKAF“ .............................................. 20 

3.1 Simulace řízení ........................................................................................................................................... 20 

3.2 Reálné řízení ............................................................................................................................................... 21 

3.3 Problémy při práci s modelem .................................................................................................................. 21 

4 MATEMATICKÝ MODEL SOUSTAVY „BATYSKAF“ ......................................... 22 

4.1 Sestavení matematického modelu soustavy „Batyskaf“ .......................................................................... 22 

4.2 Simulační model soustavy „Batyskaf“ ...................................................................................................... 24 

4.3 Identifikace soustavy „Batyskaf“ .............................................................................................................. 26 

5 NÁVRH KONVENČNÍCH REGULÁTORŮ .............................................................. 29 

5.1 „Univerzální“ experimentální metoda ...................................................................................................... 29 

5.2 Metoda SIMC ............................................................................................................................................. 30 

5.3 Metoda násobného dominantního pólu .................................................................................................... 31 

5.4 Verifikace regulátorů pomocí číslicové simulace ..................................................................................... 32 

5.5 Verifikace regulátorů na reálném zařízení .............................................................................................. 35 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 39 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................................................ 41 



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

7 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČVUT České vysoké učení technické 

D Derivační složka PID regulátoru 

DP Dolní poloha plováčku 

HP Horní poloha plováčku 

I Integrační složka PID regulátoru 

MNDP Metoda násobného dominantního pólu 

P Proporcionální složka PID regulátoru 

PID Proporcionálně integračně derivační regulátor 

RS232  Sériový port 

SIMC Simple control 

SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

VŠB-TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

 

 

a Zrychlení [m/s
2
] 

A Pomocná konstanta 

d Poruchová veličina 

DS D´alambertova setrvačná síla [N] 

e Regulační odchylka 

FVZ Vztlaková síla [N] 

g Tíhové zrychlení [m/s
2
] 

G Tíhová síla [N] 

G(s) Přenos  

H Hystereze [cm] 

k Konstanta odporu prostředí [N/m/s] 

kp Zesílení regulátoru 

m Hmotnost [kg] 

n Stupeň setrvačnosti soustavy 

O Odpor prostředí [N] 

pa Atmosférický tlak [Pa] 

pbat Tlak uvnitř plováčku [Pa] 

pd Tlaková ztráta - poruchová veličina [kPa] 

ph Hydrostatický tlak kapaliny [Pa] 
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pk Skutečný tlak v soustavě [kPa] 

r0 Zesílení regulátoru 

t Čas [s] 

tr Doba regulace [s] 

Td Dopravní zpoždění [s] 

TD Derivační časová konstanta [s] 

TI Integrační časová konstanta [s] 

T1 Setrvačná časová konstanta [s] 

u Akční veličina  

v Rychlost [m/s] 

V Objem [m
3
] 

VST Objem pevných částí plováčku [m
3
] 

VVZ Objem vzduchu v plováčku [m
3
] 

VVZ0 Objem vzduchu v plováčku jen při atmosférickém tlaku [m
3
] 

w Žádaná veličina 

w1 Počáteční hodnota žádané veličiny 

w2 Konečná hodnota žádané veličiny 

y Výstupní veličina [m] 

y1 Hodnota v čase t=1s 

yh Vzdálenost hladin ve válci a v plováčku [m] 

 

∆ Tolerance regulace 

 Hustota [kg/m
3
] 

κ Relativní překmit [%] 
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ÚVOD 

Za účelem napodobení chování určitého objektu nebo systému se v praxi používají různé 

modely. Každý model je definován na základě nashromážděných informací a poznatků 

o objektu. Modely slouží k ověření známých faktů, provádění předpovědí a simulaci 

skutečných situací.  

Hlavním cílem této práce bude návrh a realizace řízení laboratorního modelu Batyskaf. 

V úvodní části bude stručně rozebrán popis modelu, softwarové vybavení, hardwarové 

vybavení a ověřena jeho funkčnost. Dále se práce bude zabývat sestavením matematického 

modelu soustavy Batyskaf, jehož funkčnost bude ověřena porovnána s reálným laboratorním 

zařízením. Součástí práce bude také návrh konvečních regulátorů dle vybraných metod. 

Navržené regulátory budou verifikovány jak pomocí číslicové simulace, tak i přímo na 

laboratorním modelu. Dosažené výsledky budou zhodnoceny a ověřeny v závěru práce. 
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1  SEZNÁMENÍ S LABORATORNÍ ÚLOHOU „BATYSKAF“  

Laboratorní úloha Batyskaf je jednou z úloh, kterou je vybavena laboratoř katedry 

automatizační techniky a řízení na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava.  

1.1 Popis modelu „Batyskaf“ 

Princip laboratorní úlohy Batyskaf je založen na řízení polohy plováčku ve vodním sloupci. 

Řízení modelu zajišťuje počítač (Obr. 1). Model pro výuku automatického řízení poskytuje 

možnost odzkoušet si základní typy úloh na regulaci. [Hofreiter, 2012] 

 

Obr. 1 Soustava Batyskaf s řídícím počítačem  

Zapojení a popis jednotlivých součástí, ze kterých se laboratorní model batyskaf skládá, 

znázorňuje schéma (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Schéma a popis součástí modelu [ČVUT, 2005] 
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1.2 Princip a funkce modelu „Batyskaf“ 

Princip modelu je založen na pohybu dutého plastového plováčku ve tvaru kelímku, který je 

otočen dnem vzhůru (Obr. 3). Plováček je umístěn v plastové trubici naplněné destilovanou 

vodou. Princip řízení spočívá v tom, že poloha plováčku a jeho pohyb jsou dány velikostí a 

směrem síly, která je výslednicí síly tíhové a vztlakové (při pohybu ještě odporové a 

setrvačné). 

 

Obr. 3 Schéma plováčku [ČVUT, 2005] 

Pokud dojde ke zvýšení tlaku, objem vzduchu uzavřeného v plováčku se sníží (vzduch je 

stlačitelný). Tím klesne objem vody plováčkem vytlačené a tím pádem klesne i vztlaková síla 

a změní se výslednice sil. Dle ní se pak změní i poloha či pohyb plováčku. Přetlak vůči 

atmosférickému tlaku se mění v rozmezí (0÷35) kPa. Hmotnost plováčku a objem v něm 

uzavřeného vzduchu je stanoven tak, aby začal klesat přibližně v polovině tlakového rozsahu, 

tj. při přetlaku kolem 20 kPa. 

Přetlak zajišťuje kompresor (Obr. 4) a dva ventily (Obr. 5). Tlak jdoucí z kompresoru je 

konstantní a výsledný tlak ve válci je závislý na otevření ventilů. Jeden je zde pro vykonávání 

akčního zásahu a druhý pro simulaci poruchy. Oba jsou umístěny na výstupu tlaku z válce a 

svým zavíráním kladou odpor vzduchu vypouštěnému do atmosféry. Tím stoupá tlak v celém 

systému. Jejich otevírání a zavírání je řešeno servomotory (Obr. 6), které jsou k ventilům 

připojeny přes spojovací člen, který umožňuje posuv stopky ventilu.  

Měření polohy plováčku je provedeno bezdotykově. K horní ucpávce je připevněna 

vysílací/přijímací ultrazvuková sonda (Obr. 7). Sonda vysílá ultrazvuk, který prochází vodou, 

dopadá na horní plochu plováčku a od ní se odráží zpět, kde ho přijímací část sondy přijme. 

Dle doby mezi vysláním a přijetím ultrazvukového signálu se měří vzdálenost plováčku od 

sondy. Do měřidla na měření času se nastavují veškeré údaje potřebné k výpočtu vzdálenosti. 

Hlavním parametrem je rychlost šíření ultrazvuku ve vodě. Ta byla nastavena na 390 m/s tak, 

aby údaj o vzdálenosti plováčku od sondy odpovídal realitě.  
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Systém „Batyskaf“ obsahuje dále tlakový senzor. Ten je umístěn na zadní straně stojanu 

spolu s řídicí elektronikou pro servopohony, a tlak je k němu přiváděn odbočkou mezi 

výstupem tlaku z válce a ventily. Údaj ze senzoru je opět přes sériový port předáván do 

programu MATLAB – Simulink. 

1.3 Hardwarové vybavení modelu „Batyskaf“ 

Pro vytvoření potřebného přetlaku byl u modelu použit kompresor Silenta (Obr. 4), který se 

běžně používá u zahradních jezírek a akvárií, pro dodávání kyslíku. Kompresor je určen pro 

stálý a nepřetržitý provoz 24 hodin denně. 

 

Obr. 4 Kompresor Silenta[Ikvido, 2013] 

Průtok vzduchu pro simulaci poruchy a vykonávání akčního zásahu do systému zajišťují 

dva ventily typu RFO-352 od firmy Stasto (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Ventil RFO -352[Stasto,2013] 

Otevírání a zavírání ventilů zajišťují servomotory HS-785HB od firmy Hitec (Obr. 6).  

Servomotory jsou k ventilům připojeny přes spojovací člen, který umožňuje posuv stopky 

ventilu. Běžně se tyto servomotory používají jako navijáky plachet u modelů plachetnic. 

Servomotory mají robustní karbonitové převody s výstupní hřídelí uloženou ve 2 kuličkových 

ložiscích, umožňují maximální otočení až o 7,5x360°. 
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Obr. 6 Servomotor HS-785HB [Hitec, 2013]  

Měření vzdálenosti plováčku od sondy zajišťuje ultrazvukové měřidlo DIO 570 od firmy 

Starmans (Obr. 7). Sonda připojená k měřidlu vysílá ultrazvukový signál, který průchodem 

vodou dopadá na horní plochu plováčku a od ní se odráží zpět. Měřidlo pak zaznamená dobu 

mezi vysláním a přijetím signálu a přepočítá jej na vzdálenost. Běžně se tato ultrazvuková 

měřidla používá k měření izolační vrstvy na oceli (laky, emaily, umělé hmoty, galvanické 

povrchy) a na dalších kovech (hliník, měď, mosaz, zinek, nerezová ocel). Přístroj je vybaven 

interní pamětí a komunikačním rozhraním RS232 pro připojení k počítači. [Starmans, 2013] 

 

Obr. 7 Ultrazvukový tloušťkoměr [Starmans, 2013] 
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2 VYUKOVÝ SOFTWARE „SORSYBAT“  

K simulaci nebo reálnému řízení modelu Batyskaf slouží výukový program SORSYBAT. 

V tomto programu lze nastavovat běžné průběhy žádané hodnoty regulované veličiny 

a poruchy. Software umožňuje řízení pomocí čtyř druhů regulací. U jednotlivých regulátorů je 

možné nastavit příslušné parametry. Grafické výsledky lze uložit do souboru typu MATLAB 

figure, nebo vkládat do programu Mirosoft Word. K dispozici je také nápověda. 

2.1 Uživatelské prostředí 

Výukový program SORSYBAT spustíme pomocí příkazu main. Při spuštění se nám otevře 

hlavní panel, na kterém si můžeme zvolit typ požadované regulace (Obr. 8). K dispozici 

máme možnosti dvoupolohové, čtyřpolohové, PID a rozvětvené regulace.  

 

Obr. 8 Hlavní panel 

Po zvolení příslušné regulace se otevře okno, které je pro všechny typy regulace stejné 

(Obr. 9). Pouze jeho fialové pole v levém horním rohu se dle volby regulace mění. Podle 

zvoleného typu regulace se otevírají příslušné možnosti regulátorů. Možnosti jednotlivých 

regulací jsou popsány v následující kapitole. 
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Obr. 9 Okno konkrétní regulace 

Tmavě modré pole v levém dolním rohu umožňuje nastavit parametry regulace. V horní 

části můžeme nastavit žádané hodnoty regulované veličiny w. Přepínačem lze vybírat mezi 

skokovou změnou a periodickým sinovým průběhem. U skoku se nastavuje počáteční hodnota 

w1 , konečná hodnota w2 a čas skokové změny. Parametry periodického průběhu se objeví po 

přepnutí na tento typ průběhu. Pomocí posuvníků lze nastavit amplitudu, střední hodnotu 

a periodu kmitů. Dále lze nastavit poruchovou veličinu d. Nastavuje se stejně jako žádaná 

hodnota regulované veličiny, ale rozsahy hodnot jsou jiné. Poslední oblast tohoto pole slouží 

k volbě veličin, které chceme vykreslit v grafu. Důležitá jsou zde také dvě tlačítka - tlačítko 

Simulace a tlačítko Reálné řízení, která spouštějí danou vizualizaci. Dobu regulace lze 

nastavit taktéž pomocí posuvníku umístěného dole, rozsah doby regulace je 0 - 600 s. 

Pole s modrofialovým pozadím vpravo nahoře slouží pro ukládání výsledných průběhů do 

paměti. Stisknutím tlačítka Uložit se uloží data aktuálně zobrazeného průběhu a lze j vyvolat 

zpět tlačítkem Otevřít. Data v paměti zůstanou zachována i po otevření a odsimulování jiného 

typu regulace. Vymazat je můžeme stiskem tlačítka pro vymazání, které je však nejprve třeba 

odemknout. Pokud však stiskneme paměť, ve které již máme něco uloženo, data se v ní 

přepíší a dojde ke ztrátě původních dat. 

Pole v pravém dolním rohu je určeno k zobrazení průběhů a výsledků regulace (Obr. 10). 

Obsahuje dva grafy, první z grafů vykresluje výstupní veličinu y a její žádanou hodnotu w, 
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druhý graf zobrazuje zbylé veličiny u, pk, d a e. Pokud chceme měnit zobrazené veličiny, stačí 

je zaškrtnout ve vedlejším poli a stisknout tlačítko Překreslit. V grafech se také zobrazují 

uložené průběhy vyvolané z paměti. V záhlavích grafů je název a vyčíslení parametrů 

regulace, ke které zobrazené průběhy patří. Pro pohyb plováčku do horní nebo dolní polohy 

trubice slouží tlačítka HP a DP, tyto tlačítka umožňují spustit reálné řízení z obou krajních 

poloh nebo z libovolné polohy mezi nimi.  

 

Obr. 10 Pole pro zobrazení průběhů a výsledků regulace 

Pro zvětšení grafů je k dispozici tlačítko Lupa, graf se otevře v novém okně a je možno jej 

přiblížit pomocí tlačítka Zoom. Důležité je také tlačítko Uložit do „Graf n“, které umožňuje 

uložení grafu jako soubor MATLAB figure. Graf můžeme také zkopírovat do schránky 

pomocí tlačítka Kopírovat do schránky, toto však nelze v režimu Zoom. V pravé části pole se 

zobrazuje vizualizace modelu, kde můžeme vidět pohyb plováčku, hodnotu žádané veličiny w 

znázorňuje zelená čárka. Vedle obrázku se zobrazují aktuální hodnoty y, w a času t. Tyto 

hodnoty se vypisují při reálné regulaci vždy, i bez obrázkové vizualizace. Přerušit regulaci 

můžeme kdykoliv pomocí tlačítka Stop. 

2.2 Typy regulací 

Při zvolení typu regulace v hlavním panelu se nám otevřou možnosti ovládání parametrů 

příslušných regulací. 
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 Dvoupolohová regulace 

U dvoupolohové regulace lze volit mezi regulací s plným akčním zásahem a regulací 

s polovičním akčním zásahem. Parametr dvoupolohové regulace je zde hystereze H v rozmezí 

od 0-10 cm (Obr. 11 a Obr. 12).  

 

Obr. 11 Princip dvoupolohové regulace 

 

Obr. 12 Pole dvoupolohové regulace 

 Čtyřpolohová regulace  

U čtyřpolohové regulace můžeme pouze měnit hodnoty mezí e1 a e2 regulační odchylky e. 

Princip čtyřpolohové regulace znázorňuje Obr. 13. Mez e1 je dolní mez regulační odchylky 

a má rozsah od -10 do 0 cm, mez e2 je horní mez regulační odchylky s rozsahem od 0 do 10 

cm (Obr. 14). 

 

Obr. 13 Princip čtyřpolohové regulace [ČVUT, 2005] 

 

Obr. 14 Pole čtyřpolohové regulace 



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

18 

 

 PID regulace 

Při PID regulaci se lze přepínat mezi jednotlivými typy regulátoru P, I, PI, PD a PID. Při 

zvolení PID regulace můžeme nastavovat hodnoty konstant P, I a D. Po přepnutí na daný typ 

regulátoru se vždy znepřístupní přepínač té složky, kterou daný regulátor neobsahuje. 

Samozřejmě lze například P regulátor vytvořit také z PID regulátoru, pokud složky I a D 

nastavíme na hodnotu nula (Obr. 15). V pravém dolním rohu pole PID regulace je k dispozici 

tlačítko Př., které umožňuje přepočet konstant P, I a D na konstanty r0, TI a TD (Obr. 16). 

 

Obr. 15 Pole PID regulace 

 

Obr. 16 Pole pro přepočet konstant PID regulace 

 Rozvětvená regulace  

U rozvětvené regulace máme možnost nastavit parametry hlavního PID regulátoru a také 

parametry pomocného regulátoru PI. Vše je ovládáno opět pomocí posuvníků (Obr. 17). 

Jedná se o rozvětvený regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou. Struktura 

rozvětveného regulačního obvodu je znázorněna na Obr. 18. Zapojení je vhodné při potřebách 

přesné regulace s minimální reakcí na poruchu. Je zaručen hladký průběh při ustáleném stavu 

a pracuje bez trvalé regulační odchylky. 
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Obr. 17 Pole rozvětvené regulace 

 

Obr. 18 Schéma rozvětveného regulačního obvodu s pomocnou regulovanou veličinou 
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3 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI MODELU „BATYSKAF“ 

Pro ověření funkčnosti modelu Batyskaf bylo provedeno měření pomocí PID regulace. 

Nejdříve byla provedena pouze simulace řízení, s použitím vizualizace byly vykresleny také 

grafy znázorňující průběhy sledovaných veličin. Poté bylo provedeno reálné řízení s aktivním 

modelem, opět byly vykresleny grafy sledovaných veličin. 

3.1 Simulace řízení 

Při simulaci PID regulace byly použity parametry, které jsou uvedeny v Tab. 1., průběhy 

veličin znázorňuje Obr. 19.  

Tab. 1 Parametry PID regulace a regulátoru 

Parametry PID regulace: Parametry PID regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10 P složka[-] 3 

žádaná hodnota w2[cm] 20 I složka [1/s] 0.1 

čas skoku z w1 na w2 [s] 200 D složka [s] 0 

porucha d1[%] 0   

porucha d2[%] 70   

čas skoku z d1 na d2[s] 400   

 

 

Obr. 19 Simulace PID regulace 
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3.2 Reálné řízení 

Při ověření reálného řízení modelu byly nastaveny stejné parametry PID regulace a 

regulátoru jako při předešlé simulaci řízení (Obr. 20). Při srovnání grafů sledovaných veličin 

při simulaci a při reálném řízení modelu je zřejmé, že model pracuje správně. 

 

Obr. 20 Reálné řízení PID regulace 

3.3 Problémy při práci s modelem 

Pří práci s laboratorním modelem se vyskytly problémy, jejich příčiny a odstranění jsou 

popsány v Tab. 2. 

Tab. 2 Problémy a jejich odstranění 

Problém Příčina Odstranění 

Plováček setrvával v horní 

poloze. 

Nečistoty v trubici. Vyčistěte trubici. 

Tlaková netěsnost. Zkontrolujte dostatečné dotažení 

horního víka. 

Snímač polohy ukazuje 

nesprávné údaje. 

Snímač není dostatečně ponořen ve 

vodě. 

Povolte šroubek ve víku trubice, 

otvorem dolijte vodu do trubice. 
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4 MATEMATICKÝ MODEL SOUSTAVY „BATYSKAF“ 

K popisu chování systémů slouží matematické modely.  Pro popis soustavy Batyskaf byl 

použit matematický model diferenciální rovnice. Při tvorbě matematického modelu se 

vycházelo z již odvozených rovnic [ČVUT PRAHA 2005].  

4.1 Sestavení matematického modelu soustavy „Batyskaf“ 

K sestavení diferenciální rovnice popisující dynamiku této soustavy bylo použito 

základních fyzikálních vztahů dle schématu (Obr. 21). 

 

Obr. 21 Schéma dynamiky soustavy (vlevo), význam souřadnice yh (vpravo)[ČVUT, 2005] 

Tíhová síla G [N] působící na plováček  

          (1) 

kde je: m - hmotnost plováčku [kg], g - tíhové zrychlení [m/s
2
], g = 9,81 m/s

2
. 

Zjednodušený odpor O [N] prostředí při obtékání se spočte jako 

          (2) 

kde je: k - konstanta odporu při obtékání plováčku [N/m/s], v - rychlost plováčku [m/s]. 

d´Alambertova setrvačná síla DS [N] působící na plováček je dána vztahem 

          (3) 

kde je: m - hmotnost plováčku [kg], a - zrychlení plováčku [m/s
2
]. 
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Vztlaková síla FVZ [N] působící na plováček se určí jako 

              (4) 

kde je: V - objem plováčkem vytlačené kapaliny [m
3
], ρ - hustota této kapaliny [kg/m

3
]. 

Celkový objem plováčku V [m
3
] je dán součtem objemu pevných částí plováčku VST [m

3
] 

a objemu uzavřeného vzduchu VVZ [m
3
]  

                 (5) 

Dosazením pak dostaneme 

                          (6) 

Rovnice rovnováhy sil je 

      
(7) 

a pro plováček ji můžeme zapsat v podobě 

               . (8) 

Po dosazení pak dostáváme výchozí tvar pro matematický model plováčku 

                              (9) 

Rovnice izotermy ideálního plynu má tvar 

            (10) 

a pro případ vzduchu uzavřeného v plováčku vypadá 

                 . (11) 

Tlak v plováčku se vypočítá dle vztahu 

              , (12) 

kde je: pa - atmosférický tlak [Pa], pk - tlak od kompresoru [Pa], ph - hydrostatický tlak 

vodního sloupce nad plováčkem [Pa], který se spočte 
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             (13) 

kde je: yh - vzdálenost plováčku pod hladinou [m] (Obr. 21).  

Objem vzduchu uzavřeného v plováčku získáme úpravou z rovnic (11) a (12) 

     
       

        
   

(14) 

Po dosazení do rovnovážné rovnice (9) získáme vztah 

     
       

        
                      

(15) 

Dosadíme-li do rovnice (15) za  

      , (16) 

      , (17) 

a dle (13) za ph , tak dostaneme výslednou dynamickou rovnici plováčku 

                 
       

             
              

(18) 

Z tvaru dynamické rovnice vyplývá, že se jedná o nelineární diferenciální rovnici 2. řádu. 

4.2 Simulační model soustavy „Batyskaf“ 

Na základě matematického modelu byl v programu MATLAB R2010b pomocí jeho 

simulačního nástroje Simulink vytvořen simulační model pro pohyb plováčku v trubici 

(Obr. 22). Hodnoty konstant určených pro simulaci pohybu plováčku jsou uvedeny v Tab. 3. 

Tab. 3 Hodnoty konstant pro simulaci pohybu plováčku 

Konstanta odporu při obtékání k 2,8 N/m/s 

Hmotnost plováčku m 0,039 203 kg 

Objem pevných částí plováčku VST 0,000 019 5 m
3 

Objem uzavřeného vzduchu v plováčku VVZ0 0,000 023 2 m
3 

Atmosférický tlak pa 101 325 Pa 

Hustota kapaliny ρ 998 kg/m
3 

Tíhové zrychlení g 9,81 m/s
2 
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Obr. 22 Simulační model pro pohyb plováčku 

Základem simulačního modelu byl pouze teoretický matematický model dynamiky 

plováčku, proto bylo pro větší přiblížení reálnému modelu soustavy nutno vytvořit přesnější 

simulační model. Do simulačního modelu byly zahrnuty dílčí modely tlakování, servomotorů, 

ventilů, tlakového čidla, snímače polohy, odporu při obtékání, poruchy a byly zavedeny 

nelinearity.  

Pro ověření správnosti návrhu matematického modelu byla nejprve provedena simulace 

PID regulace pomocí rozšířeného simulačního modelu a poté bylo použito reálné řízení přímo 

na laboratorním modelu Batyskaf. Pro oba případy byly použity stejné parametry regulace 

a regulátoru, jsou uvedeny v Tab. 4. Výsledné hodnoty sledovaných veličin jsou zobrazeny 

v Obr. 23 a Obr. 24. 

Tab. 4 Hodnoty parametrů PID regulace a regulátoru 

Parametry PID regulace: Parametry PID regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10 P složka[-] 3 

žádaná hodnota w2[cm] 20 I složka [1/s] 0.1 

čas skoku z w1 na w2 [s] 200 D složka [s] 0 

doba regulace [s] 400   
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Obr. 23 Simulace PID regulace pomocí simulačního modelu 

 

Obr. 24 Reálná PID regulace pomocí laboratorního modelu 

Při porovnání obou grafů lze rozeznat mírné rozdíly v průbězích naměřených hodnot 

polohy plováčku. Průběh reálné hodnoty polohy plováčku naměřené přímo na laboratorním 

modelu není tak plynulý jako u simulace.  

4.3 Identifikace soustavy „Batyskaf“ 

Pro návrh konvekčních regulátorů a jejich parametrů je potřeba znát obrazový přenos 

systému, ten však z výsledné dynamické rovnice nelze odvodit bez použití linearizace. 

Obrazový přenos byl proto vytvořen pomocí aproximace přechodové charakteristiky 
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soustavy. Přechodová charakteristika byla vytvořena simulací v simulačním modelu pro 

pohyb plováčku (Obr. 25).  

 

Obr. 25 Přechodová charakteristika soustavy Batyskaf 

Z výsledné přechodové charakteristiky je patrné, že se jedná o integrační soustavu, soustava 

má dopravní zpoždění. Pro aproximaci byla použita metoda Aproximace přechodové 

charakteristiky systému integrační soustavou se setrvačností vyšších řádů (Obr. 26). Srovnání 

aproximované přechodové charakteristiky s původní přechodovou charakteristikou systému je 

na Obr. 27. 

 

Obr. 26 Aproximace přechodové charakteristiky integrační soustavou [Slovák &, Riedl, Z, 2002] 

Přenos systému je 

       
 

           
       

(19) 

kde TI a T1 jsou časové konstanty, Td  je dopravní zpoždění a y1 je hodnota pomocné přímky v 

čase t = 1 s. 

   
 

  
           

(20) 



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

28 

 

Stupeň setrvačnosti soustavy n se určí podle konstanty A z Tab. 5. 

   
   

  
  

  
      

     
       

               
(21) 

kde yt0 je hodnota přechodové funkce v čase t = 0 s. 

   
  
 

 
     

 
        

(22) 

Tab. 5. Konstanty A 

n 1 2 3 4 

A 0,368 0,271 0,224 0,195 

Dopravní zpoždění odečteme z dat přechodové charakteristiky. 

         (23) 

Aproximovaný přenos: 

       
 

                  
        

(24) 

 

Obr. 27 Srovnání přechodových charakteristik  
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5 NÁVRH KONVENČNÍCH REGULÁTORŮ 

Při navrhování konvenčních regulátorů můžeme postupovat podle několika různých metod, 

které vždy závisí na přenosu soustavy. V našem případě byla použita „Univerzální“ 

experimentální metoda, Metoda SIMC a Metoda násobného dominantního pólu. Postupy 

jednotlivých metod jsou podrobně popsány v [VÍTEČKOVÁ, M. &, VÍTEČEK, A. 2008]. 

Přenos soustavy: 

       
       

           
        

       

 
          

(25) 

5.1 „Univerzální“ experimentální metoda 

Mezi experimentální metody seřizování regulátorů patří „Univerzální“ experimentální 

metoda, která byla rozpracovaná v bývalém SSSR. Vzorce pro výpočty parametrů 

„Univerzální“ experimentální metody jsou zobrazeny v Tab. 6. 

Tab. 6 Hodnoty stavitelných parametrů regulátoru pro „Univerzální“ experimentální metodu 

Regulovaná 

soustava 

Analogový regulátor  

Typ kP
* 

TI
* 

TD
* 

  

 
      PI     

 

    
 ∞ - 

  

 
      PID     

 

    
 ∞       

Výpočet parametrů PI regulátoru: 

  
      

 

    
      

 

              
       

(26) 

  
    (27) 

Výpočet parametrů PID regulátoru: 

  
      

 

    
      

 

              
       

(28) 
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    (29) 

  
                         (30) 

5.2 Metoda SIMC 

Metoda SIMC je jednoduchá analytická metoda a vychází z regulace s interním modelem. 

Označení SIMC znamená zkratku slov Simple Control. Dosažená kvalita regulace pomocí 

této metody je nulová trvalá regulační odchylka pro skok polohy žádané veličiny. Vzorce pro 

výpočty parametrů Metody SIMC jsou zobrazeny v Tab. 7. 

Tab. 7 Hodnoty stavitelných parametrů regulátoru pro metodu SIMC 

Regulovaná 

soustava 

Analogový regulátor  

Typ kP
* 

TI
* 

TD
* 

  

 
      PI 

 

     
     - 

  

        
      PID 

      

      
         

     

      
 

Výpočet parametrů PI regulátoru: 

  
  

 

     
 

 

                
       

(31) 

  
                      (32) 

Výpočet parametrů PID regulátoru: 

  
  

      

      
  

            

                
        

(33) 

  
                             (34) 

  
  

     

      
 

            

            
       

(35) 
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5.3 Metoda násobného dominantního pólu 

Metoda násobného dominantního pólu je jednoduchá analytická metoda umožňující seřídit 

konvenční regulátory tak, aby byl zajištěn jeden dominantní reálný pól s maximální možnou 

násobností. O zbývajících pólech a případných nulách se předpokládá, že jsou nedominantní 

a jejich vliv lze zanedbat. Vzorce pro výpočty parametrů metody násobného dominantního 

pólu jsou zobrazeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Hodnoty stavitelných parametrů regulátoru pro metodu násobného dominantního pólu 

Regulovaná 

soustava 

Analogový regulátor  

Typ kP
* 

TI
* 

TD
* 

  

 
      PI      

 

    
         - 

  

 
      PID      

 

    
                 

Výpočet parametrů PI regulátoru: 

  
       

 

    
       

 

              
       

(36) 

  
                              (37) 

Výpočet parametrů PID regulátoru: 

  
       

 

    
       

 

              
        

(38) 

  
                              (39) 

  
                             (40) 
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5.4 Verifikace regulátorů pomocí číslicové simulace 

Pro porovnání výsledků regulace jednotlivých metod byl v programu MATLAB R2010b 

pomocí jeho simulačního nástroje Simulink vytvořen simulační model regulace (Obr. 28) 

a byla provedena simulace regulace. Zvolené parametry regulace a vypočtené konstanty 

regulátorů dle vybraných metod pro PID a PI regulaci jsou uvedeny v Tab. 9.  

 

Obr. 28 Simulační model regulace 

Tab. 9 Parametry simulace regulace pro„Univerzální“ experimentální metodu, metodu SIMC a MNDP 

Parametry PID regulace: Parametry PID regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10  „Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

doba simulace [s] 200 kP
*
 9,379 13,094 11,313 

  TI
*
 ∞ 55,079 39,667 

  TD
*
 4,252 3,947 2,795 

Parametry PI regulace: Parametry PI regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10  „Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

doba simulace [s] 300 kP
*
 5,339 7,215 6,652 

  TI
*
 ∞ 85,032 61,946 

  TD
*
 - - - 
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Výsledné průběhy regulovaných a akčních veličin pro jednotlivé metody u simulace PID a 

PI regulace znázorňují Obr. 29, Obr. 30, Obr. 31 a Obr. 32. Při simulaci „Univerzální“ 

experimentální metody byla nahrazena hodnota ∞ hodnotou 100 000 z důvodu snadnějšího 

výpočtu.  

 

Obr. 29 Průběhy regulovaných veličin-simulace PID regulace  

 

Obr. 30 Průběhy akčních veličin-simulace PID regulace 
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Obr. 31 Průběhy regulovaných veličin - simulace PI regulace 

 

Obr. 32 Průběhy akčních veličin-simulace PI regulace 

Z grafů simulací je možné vyčíst hodnoty relativního překmitu a doby regulace pro PID a 

PI regulátory. Srovnání výsledků z hlediska kvality regulace znázorňuje Tab. 10. 

Tab. 10 Srovnání kvality PID a PI  regulace u simulace  

Ukazatel 

kvality 

„Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

PI regulace PID regulace PI regulace PID regulace PI regulace PID regulace 

tr [s], ∆=0.1 72 40 250 149 168 88 

κ [%]  0 0 28 27 35 42 
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Z tabulky výsledků kvality regulace je patrné, že nejlepší kvalitu regulace vykazuje 

regulátor PID seřízený podle „Univerzální“ experimentální metody, soustavy mají nejmenší 

překmit a nejkratší dobu regulace. 

5.5 Verifikace regulátorů na reálném zařízení 

Verifikace parametrů regulátorů na reálném zařízení byla provedena s parametry regulace 

a regulátorů podle Tab. 11. Při zadávání parametrů regulátorů jsme omezeni rozsahem 

možných hodnot u jednotlivých typů regulací na reálném modelu, proto byly při regulaci 

použity vždy maximální (minimální) možné hodnoty, viz podkapitola 2.2. Tyto regulace byly 

provedeny přímo na reálném zařízení. Výsledné průběhy regulovaných a akčních veličin pro 

jednotlivé PID regulace znázorňují Obr. 33, Obr. 34, Obr. 35 a Obr. 36.  

 

Tab. 11 Parametry reálné regulace pro„Univerzální“ experimentální metodu, metodu SIMC a MNDP 

Parametry PID regulace: Parametry PID regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10  „Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

doba simulace [s] 350 kP
*
 9,4 13,1 11,3 

  TI
*
 200 55,1 39,7 

  TD
*
 2,1 1,5 1,7 

Parametry PI regulace: Parametry PI regulátoru: 

žádaná hodnota w1[cm] 10  „Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

doba simulace [s] 350 kP
*
 5,3 7,2 6,7 

  TI
*
 200 85 61,9 

  TD
*
 - - - 
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Obr. 33 Průběhy regulovaných veličin-reálná PID regulace 

 

Obr. 34 Průběhy akčních veličin - reálná PID regulace 
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Obr. 35 Průběhy regulovaných veličin-reálná PI regulace 

 

Obr. 36 Průběhy akčních veličin - reálná PI regulace 

Z obou grafů je možné vyčíst hodnoty relativního překmitu a doby regulace pro PID a PI 

regulátory. Srovnání výsledků z hlediska kvality regulace znázorňuje Tab. 12. Z tabulky 

výsledků kvality regulace na reálném zařízení je patrné, že nejlepší kvalitu regulace vykazuje 

opět regulátor PID seřízený podle „Univerzální“ experimentální metody, takto seřízené 

soustavy mají nejmenší překmit a nejkratší dobu regulace.  

 



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

38 

 

Tab. 12 Srovnání kvality PID a PI  regulace u reálného zařízení 

Ukazatel 

kvality 

„Univerzální“ metoda SIMC MNDP 

PI regulace PID regulace PI regulace PID regulace PI regulace PID regulace 

tr [s], ∆=0.1 94 158 312 186 201 168 

κ [%] 2 5 19 36 26 44 

Při porovnání výsledků simulace a měření na reálném zařízení je patrné, že průběhy 

regulovaných a akčních veličin se od sebe mírně liší. Když porovnáme průběhy regulovaných 

veličin simulací PID a PI regulací s reálnými PID a PI regulacemi, můžeme si všimnout 

rozdílných hodnot doby regulace, hodnoty relativních překmitů jsou takřka shodné. Větší 

rozdíly můžeme pozorovat při porovnání průběhů akčních veličin. Při simulaci dosahuje 

maximální hodnota akčního zásahu hodnoty 37,7 kPa, což odpovídá maximální možné 

hodnotě tlaku kompresoru soustavy. U reálné regulace je maximální hodnota akční veličiny 

pouhých 33,5 kPa, tento rozdíl je s největší pravděpodobností způsoben netěsnostmi reálného 

zařízení a následnou ztrátou tlaku. Rozdílná je také ustálená hodnota akčního zásahu, 

u simulací se akční veličina ustálí na 0 kPa, kdežto u reálného měření se pohybuje kolem 

22 kPa, tento rozdíl je způsoben zjednodušením popisu soustavy při tvorbě simulačního 

modelu soustavy. 
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6 ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabýval návrhem a realizací řízení modelu Batyskaf. V úvodu práce 

bylo nejnáročnějším úkolem sestavit hardwarový popis úlohy, protože o jednotlivých částech 

modelu není mnoho informací. Jednodušší bylo zpracovat softwarové vybavení, protože 

ovládací program a jeho funkce jsou podrobně zpracovány v přikládaném manuálu. Při 

následném ověřování funkčnosti laboratorního modelu bylo problémem samotné spuštění 

reálného řízení úlohy, protože časem u modelu dochází k odpařování vody z trubice. Po 

vyřešení tohoto problému model pracoval správně. 

Díky podrobnému matematickému popisu dynamiky systému jsem sestavil simulační 

model. Z tvaru dynamické rovnice vyplynulo, že se jednalo o nelineární diferenciální rovnici 

2. řádu. Pro seznámení se s dynamikou systému jsem vytvořil simulační model, který má jako 

vstupní veličinu tlak přicházející z kompresoru a výstupní veličinou je vzdálenost plováčku 

od senzoru. Tuto soustavu jsem identifikoval. K identifikaci jsem použil metodu aproximace 

přechodové charakteristiky integrační soustavou vyšších řádů a zjistil jsem přenos systému 

následně i typ systému. Největším problémem při identifikaci systému bylo zjistit jeho 

přechodovou charakteristiku, protože charakteristiku není možné změřit přímo na reálném 

zařízení. Přechodovou charakteristiku jsem tudíž zjistil pomocí vytvořeného simulačního 

modelu, jednalo se o integrační soustavu se setrvačností prvního řádu s dopravním 

zpožděním.  

Po zjištění matematického modelu bylo možno sestavit regulační obvody a navrhnout 

konvenční regulátory. V našem případě byla pro návrh regulátorů použita „Univerzální“ 

experimentální metoda, Metoda SIMC a Metoda násobného dominantního pólu. Správnost 

navržených regulátorů jsem ověřil jak pomocí číslicové simulace, tak i přímo na laboratorním 

modelu. Z výsledků měření z hlediska kvality regulace jsem zjistil, že nejlepší kvalitu 

vykazují regulátory seřízené podle „Univerzální“ experimentální metody, soustavy mají 

nejmenší překmit a nejkratší dobu regulace. Při seřízení regulátorů pomocí Metody násobného 

dominantního pólu jsem dosáhl předpokládané kvality regulace, soustava měla překmit a delší 

dobu regulace. U Metody SIMC měla soustava nulovou trvalou regulační odchylku pro skok 

polohy žádané veličiny, jak jsem očekával. 

Jako další směr práce s modelem se nabízí otázka aktualizace ovládacího programu do 

novější verze, protože ovládací program SORSYBAT funguje pouze ve verzi MATLAB6.5. 

Tato aktualizace bude zřejmě velmi problematická, protože novější verze MATLABu 
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nepodporují komunikací sériovým portem, přes který je model připojen k řídícímu počítači. 

Na základě mých zkušeností bych doporučil doplnit ovládací program o možnost 

experimentální identifikace, které jsem při práci s laboratorním modelem postrádal. 



VŠB - TU OSTRAVA  MAREK HÝL 

41 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

ČVUT PRAHA 2005. Laboratorní úloha Batyskaf. Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící 

techniky, Praha 2005. Grantový projekt. 

DORF, R. C. & BISHOP, R. H.1998. Modern Control Systems. Addison-Wesley: Harlow 

England 1998. ISBN 0-201-30864-9. 

HITEC, Katalog produktů [cit. 2013-29-1]. Dostupné z www <URL: 

http://www.hitecrcd.com/products/servos/analog/boat/hs-785hb.html 

HOFREITER, M.  Laboratorní úloha Batyskaf. [cit. 2012-11-16]. Dostupné z www <URL: 

http://www.ar-batyskaf.wz.cz/> 

IKVIDO, Internetový obchod [cit. 2013-29-1]. Dostupné z www <URL: 

http://www.ikvido.com/vzduchovaci-kompresor-velda-silenta-pro-1200-6000--273 

KINCL, J. 2007. Návrh a realizace robustních algoritmů řízení pro laboratorní modely. 

Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2007. 73 stran. 

Diplomová práce, vedoucí: Wagnerová, R. 

LOS, J. 2007. Analýza a syntéza vybraného technologického procesu. Ostrava: katedra 

automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 47 stran 2007. Bakalářská práce, vedoucí: 

Wagnerová, R. 

SLOVÁK, T. &, RIEDL, Z. 2002 Identifikace a syntéza řízení technologických procesů. 

Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, [cit. 2013-10-5]. 

Dostupné z www <URL: http://www.352.vsb.cz/uc_texty/Identifikace/index.htm 

STARMANS, Katalog produktů [cit. 2013-29-1]. Dostupné z www <URL: 

http://www.starmans.net/en/dio-570.html 

STASTO, Katalog produktů [cit. 2013-29-1]. Dostupné z www <URL: 

http://www.stasto.cz/data.aspx?data=23301ee8-ec09-4d86-9a85-98b69a82932d 

VÍTEČKOVÁ, M. &, VÍTEČEK, A. 2008 Základy automatické regulace. 2. přepracované 

vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 246 stran. 2008. ISBN 978-80-248-1924-2. 

 


