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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá teplotní regulací měděného chladiče.  Na chladiči jsou měřeny 
teploty z analogového čidla Pt100 a digitálního čidla DS18B20. Jako akční člen se využívá žárovka 
pro zahřívání, případně ventilátor pro ochlazování dané soustavy. Všechny signály potřebné k 
uskutečnění regulace jsou zpracovány v navržené DPS (elektronika modelu). 

Celá realizace běží na platformě Raspberry PI, Arduino Uno a systému RexControl. Regulační 
obvod je vytvořen v programu RexDraw a vizualizace je provozována na webovém rozhraní 
využívající technologii HTML5. 

Bakalářská práce obsahuje popis a vlastnosti chování teploty, chyby měření a jejich eliminace, 
rozdělení teplotních čidel a způsoby zapojení, úvod do spojitého řízení, diskrétního řízení, 
identifikace, návrh a realizace regulátoru, konfigurace a komunikace mezi zařízeními a vizualizace. 

Veškeré komponenty potřebné k realizaci regulace jsou umístěny na výukovém stojanu, který 
bude sloužit jako materiál pro výuku a studenty Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství.  
 
Klíčová slova 
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Abstract 
 

This bachelor’s thesis is concerned with the issues of the regulation temperature in copper cooler 
via a PC. On the cooler is measured temperature from analog sensor Pt100 and digital sensor 
DS18B20. The actuator is used for warming of bulb, eventually for cooling fan. All the signals 
necessary to implement the regulation are processed within the proposed DPS (electronics model). 

All of realization running on a platform Raspberry PI, Arduino Uno and RexControl system. The 
regulatory of circuit is formed by RexDraw and visualization is operated on web interface over 
HTML5 technology. 

Bachelor thesis contains a description of the properties and behavior of temperature, errors of 
measurement and their elimination, the distribution of temperature sensors and methods, introduction 
to continuous control, discrete control, identification, design and implementation of regulator, 
configuration and communication between devices and visualization. 

All components necessary to implement regulation are located on learning a stand, which will be 
serve as material for tea for teaching and students of the Department of Cybernetics and Biomedical 
Engineering 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
E(s)  obraz regulační odchylky 

U(s)  obraz akční veličiny 

Y(s)  obraz výstupní veličiny 

e(t)  regulační odchylka 

y(t)  regulovaná veličina 

u(t)  akční veličina 

v(t)  poruchová veličina 

w(t)  řidicí veličina 

s  nezávislá proměnná u obrazu v Laplaceově transformaci 

z  nezávislá proměnná u obrazu v Z-transformaci 

LED  light emited diode, světlo vyzařující dioda 

PWM  pulse widthmodulation, (pulsně šířková modulace) 

DPS  deska plošných spojů  

TS  vzorkovací perioda       [s]  

OZ  operační zesilovač 

K  zesílení 

r0  proporcionální konstanta regulátoru 

ri  integrační konstanta regulátoru 

GO  přenos otevřené smyčky 

GR  přenos regulátoru 

GS  přenos soustavy 

Gw  přenos řízení 

G(s)  přenos v Laplaceově transformaci 

G(z)  přenos v Z – transformaci 
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1. Úvod 
 
Měření a regulace teploty je v praxi jedna z nejdůležitějších a nejpoužívanějších procesních úloh. 

Lze se s ní setkat například v domácnostech při zahřívání zásobníku teplé vody, tak v automobilovém 
průmyslu při měření teploty oleje, dále v metalurgii, stavebnictví, dopravě a v dalších odvětvích. 

Tato práce se zabývá především návrhem, realizací, identifikací a vizualizací laboratorní úlohy pro 
účely výuky. Cílem práce je vytvořit přenosný výukový modul s řízenou teplotní regulací.  Zvolená 
platforma Raspberry PI, Arduino UNO a řídicí systém REX je relativně nové výkonné technologické 
spojení, ideální pro levnou, efektivní a kvalitní regulaci. 

Ve druhé kapitole je čtenář teoreticky seznámen s problematikou měřeni teploty. Jsou popsány 
druhy teplotních stupnic, vlastnosti, chyby měření, principy a typy teplotních čidel.  

Třetí kapitola je stěžejním bodem bakalářské práce. První část popisuje způsob propojení 
jednotlivých komponentů do jednoho funkčního celku. Druhá část zobrazuje rozmístění prvků na 
výukový stojan. Třetí část je věnována návrhu elektroniky (úprava signálu, napájecí síť, I/O periferie).  

Čtvrtá kapitola obsahuje informace o řídicím systému REX. Tento systém nám zaručuje 
komunikaci mezi jednotlivými zařízeními, diagnostiku a návrh regulačního obvodu. 

Pátá a šestá kapitola se soustředí na identifikaci regulované soustavy, která je důležitou částí při 
návrhu regulátoru. Naměřená data při změně teploty (přechodová charakteristika) se uložila a převedla 
do programu Matlab verze R2010b. Pomocí nástroje Identification Toolbox se provedla aproximace 
soustavy na matematický model. Výsledné P, I, D složky regulátoru se získaly z matematického 
modelu přenosu soustavy. Dále je zde popsán rozdíl mezi spojitým a diskrétním řízením. 

Sedmá kapitola zobrazuje kvalitu přechodové charakteristiky navržených PSD regulátorů a 
výsledné časové konstanty při oteplování a ochlazování. 

Softwarová část se ukrývá v osmé kapitole. Implementace PSD regulátorů do vytvořeného 
regulačního obvodu v programu RexDraw. 

Poslední kapitola se věnuje vizualizaci, způsobu nahrávání a popisu samotného zobrazení 
regulačního obvodu ve webovém prohlížeči. 
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2. Měření teploty 
2.1  Teplota 

Termodynamická (Kelvinova stupnice) je jedna ze sedmi stavových veličin SI soustavy. Teplota je 
definována jako míra tepelného pohybu elementárních částic, ze kterých je látka složena. Její jednotka 
se udává v kelvinech, faradech, nebo ve stupních celsia. Při 0 kelvinech se přestávají pohybovat 
molekuly v tělesech. Neprobíhají žádné makroskopické změny, neboli nastává stav termodynamické 
rovnováhy. Teplota má tři základní teplotní stupnice, Celsiovu, Kelvinovu a Fahrenheitovu. 

Teplo 

Teplo není stavová veličina, nýbrž fyzikální veličina, která popisuje změnu stavu tělesa. Někdy se 
teplu také říká tepelná energie. 

Teplotní stupnice 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡°𝐶𝐶 + 273.16 

Termodynamická (Kelvinova teplotní stupnice) [K] 

Jednotka je Kelvin – K podle irského fyzika Williama Thomsona lorda Kelvina. Celá stupnice je 
odvozena dvěma body, absolutní nulou (0 K) a trojným bodem vody (273,16 K). Absolutní nula je 
definována základním referenčním bodem, kterým je trojný bod vody. 

Převodový poměr: 

(1)  

𝑡𝑡°𝐶𝐶 =
5 ∗ (𝑡𝑡°𝐹𝐹 − 32)

9
 

Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 (Celsiova stupnice) [°C] 

Teplotní rozsah je vymezen varem kyslíku při 90,20 K (−182,95 °C) a tuhnutím wolframu při 3 
660 K (3 387 °C). Od roku 1990 je tato stupnice stanovena na 17 pevně definovaných teplotních 
bodech. Tyto body odpovídají rovnovážným stavům mezi fázemi vybraných látek. 

Převodový poměr: 

(2)  

𝑡𝑡°𝐶𝐶 = 𝑇𝑇 − 273.16 (3)  

𝑡𝑡°𝐹𝐹 =
9
5

𝑡𝑡°𝐶𝐶 + 32 

Fahrenheitova stupnice[°F] 

Jednotka je °Fahrenheint – F, zavedena v roce 1714 podle Daniela Gabriela Fahrenheita. 
Definována dvěma referenčními body, 32 °F pro teplotu tuhnutí vody a 212 °F jako teplotu varu. 

Převodový poměr: 

(4)  
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Přenos tepla 

Přenos tepla probíhá z teplejšího místa do chladnějšího. Existují tři základní přenosy: 
sáláním (zářením, radiací) vedením (kondukcí) 
Přenos energie elmag. Vlněním. 

prouděním (konvekcí) 
Přenos energie mezi pevnými 
látkami, nebo kapalinami (pohyb 
atomů a molekul). 

Přenos energie promícháváním 
části média s částí jiného média 
(jiná hustota kapaliny). 

 
Obr. 1) Přenos tepla [1] 

 
 

Tepelná kapacita tělesa 

Je množství tepla, které těleso příjme při ohřátí o 1K. 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝑐𝑐 ∗ (∆𝜗𝜗) 

𝐐𝐐 … Tepelná kapacita tělesa [k J ] 
𝐦𝐦 … hmotnost [Kg] 

𝐜𝐜 … měrná tepelná kapacita �
kJ

Kg ∗ K
�  (potřebné množství tepla k ohřátí 1Kg látky o 1K) 

∆𝛝𝛝 = 𝐭𝐭𝐭𝐭 − 𝐭𝐭𝐭𝐭 …  rozdíl teplot [K] 
𝐭𝐭𝐭𝐭 … počáteční teplota ϑ[°C] 
𝐭𝐭𝐭𝐭 …  koncová teplota ϑ [°C] 

 
 
 

(5)  

Tab. 1) Měrná tepelná kapacita 

látka 
měrná tepelná 

kapacita [kJ / Kg*K] 
látka 

měrná tepelná 
kapacita [kJ / Kg*K] 

Hliník 0,92 PVC 0,88 
Měď 0,39 Voda 4,19 
Ocel 0,46 Rtuť 0,14 

   [2] 
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Činitel využití tepla 

Při přenosu tepla dochází ke ztrátám na vedení, dochází k tepelnému vyzařování do okolí. Poměr 
využitého a nevyužitého tepla se stanoví ze vzorce. 

𝜉𝜉 =
𝑄𝑄2

𝑄𝑄1
=

𝑚𝑚 ∗ 𝑐𝑐 ∗ ∆𝜗𝜗
𝑃𝑃 ∗ 𝑡𝑡

 

𝛏𝛏 … činitel využití tepla[%] 
𝐐𝐐𝐭𝐭 … využité teplo[KJ] 
𝐐𝐐𝐭𝐭 … dodané teplo [KJ] 
𝐏𝐏 …  výkon [kW] 
𝐭𝐭 … čas [s] 

(6)  

2.2  Teplotní závislost odporu 

𝑅𝑅𝜗𝜗 = R20 ∗ (1 + 𝛼𝛼 ∗ ∆𝜗𝜗) 

𝐑𝐑𝛝𝛝 … Odpor př𝑖𝑖 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ě 𝜗𝜗 [Ω] 
𝐑𝐑𝐭𝐭𝟐𝟐 … Odpor při teplotě 20°C [Ω] 
𝛂𝛂 … Teplotní součinitel odporu [1/K] (vyjadřuje závislost odporu na teploťe) 

(7)  

Tab. 2) Teplotní součinitel odporu α 

látka 
teplotní součinitel 
odporu [1 / K] 

látka 
teplotní součinitel 
odporu [1 / K] 

Železo 0,00657 Měď 0,0039 
Cín 0,0046 Hliník 0,004 
Olovo 0,0042 Mosaz 0,00015 
Zinek 0,0042 Manganin 0,00001 
Zlato 0,00398 Konstantan 0,00004 
Stříbro 0,0041 Uhlík -0,00045 

   [2] 

Rozdělení 

PTC (Positive Temperature Coefficient) 
• Při zvyšování teploty se odpor také zvyšuje, vodivost se snižuje. 
• Příklad: kovové vlákno žárovky. 
• Teplotní součinitel odporu je kladný 
NTC (Negative Temperature Coefficient) 
• Při zvyšování teploty se odpor snižuje, vodivost se zvyšuje. 
• Příklad: uhlíkové vlákno žárovky. 
• Teplotní součinitel odporu je záporný 
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2.3  Chyby měření 
Chyby systematické 

Chyby, které se opakují. Způsobeny stárnutím součástek, měřící metodou. Takto vzniklé chyby se 
dají odstranit korekcí, kompenzací, filtry. 

Chyby nahodilé 

Náhodné chyby, způsobeny nepředvídatelnými šumy, rušeními. Takto vzniklé chyby, lze odstranit 
korekcí, průměrem naměřených hodnot. 

Chyby hrubé 

Jsou to takové chyby, které jsou vážné. Způsobeny vypadlým napájením, přerušením datových 
kabelů, chybným zapojením, nedokonale připevněným senzorem. Tyto chyby se dají odstranit 
kontrolou. 

Absolutní chyba 

Rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou 

∆= 𝑁𝑁 − 𝑆𝑆 

∆ … Absolutní 𝑐𝑐ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 [jednotka] 
𝐍𝐍 … Naměřená hodnota[jednotka] 
𝐒𝐒 … Skutečná hodnota [jednotka] 

(8)  

Relativní chyba 

Je dána podílem absolutní chyby a skutečné hodnoty 

𝛿𝛿 =
∆

|𝑆𝑆| ∗ 100 

𝛅𝛅 … Relativní 𝑐𝑐ℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 [%] 

(9)  

 

2.4  Teplotní čidla 
Měřící řetězec 

 

 

 

Principy čidel 

čidla teploty využívají tyto základní fyzikální vlastnosti: 
• teplotní roztažnost (dilatační a tlakové teploměry) 
• změnu elektrických vlastností (odporové teploměry, termočlánky) 
• energii záření (tepelné detektory) 
• spektrální záření (s růstem teploty měřeného objektu roste i jeho spektrální záření)  

Teplotní 
čidlo 

Zesilovač 
měřeného signálu 

A/D 
Převodník 

Digitální 
zpracování 

Display, 
vizualizace 
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Rozdělení teplotních čidel 

Tab. 3) Přehled teplotních čidel 

Skupina 
senzorů Typ Fyzikální princip Teplotní 

rozsah [°C] 

Speciální 
Teploměrná tělíska Bod tání +100, +1300 
Teploměrné barvy Změna barvy +20, +1000 
Kapalné krystaly Změna natočení krystalů 0, +300 

Dilatační 

Plynový Změna tlaku -5, +500 
Tenzní Změna tenze par -40, +400 

Kapalinový Změna objemu -200, +750 
Kovový Délková roztažnost 0, +900 

Elektrické 

Termoelektrické Termoelektrický jev -200, +1700 
Odporové kovové 

Změna elektrického odporu 
-200, + 850 

Odporové polovodičové 
(polykrystalická, monokrystalická) -50, +300 

Polovodičové s P/N 
(diodové, tranzistorové) Změna prahového napětí -200, +400 

 

 

Bezdotykové 
IČ 

Širokopásmové Zachycení veškerého tepl. záření -40, +5000 
Monochromatické Zachycení úzkého svazku záření +100, +3000 

Poměrové Srovnání rozsahů tepl. záření o 
různých vlnových délkách +700, +2000 

Termovize Snímání teplotního obrazu tělesa -30, +1200 
 
V další kapitole se detailněji zaměříme pouze na kovová odporová čidla a polovodičová odporová 

čidla. 
 
 
 

2.4.1  Kovová odporová čidla 
Typický představitel 

Pt100 

Princip 

PTC - Při zvyšování teploty se zvyšuje odpor. 

Měřící rozsah 

-200, + 850°C 
  

Obr. 2) Pt100 v ochranné jímce 
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Výroba a konstrukce 

Vinutá konstrukce 

výroba: 100/500 [Ω] 
spirálově stočený odporový drátek  
vinutí je: 

Vrstvová konstrukce 

• Uloženo ve válcovitém keramickém tělísku. 
• Navinuto na povrchu tělíska a přeskleno 

keramickým smaltem. 

výroba: 100/200/500/1000/2000,… [Ω] 
vinutí je: 

• nahrazeno odporovou vrstvou z Pt, Ni 
nanesenou na nosné destičce (substrátu) 
z keramiky. 

• Pt vrstva se nanáší naprašováním, nebo 
napařováním. 

• Keramika dodává čidlu vynikající teplotní 
odolnost. 

 
Obr. 3) Vinutá konstrukce 

 
Obr. 4) Vrstvová konstrukce 

 
V současnosti jsou kovová odporová čidla vyráběna tak, že na keramický substrát je naprášena 

tenká vrstva vysoce čistého odporového materiálu (platiny, niklu). V této vrstvě je vytvořena odporová 
dráha. Pomocí laseru je odpor čidla velmi přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Vlastní povrch je 
obalen skelnou vrstvou, která chrání proti mechanickému a chemickému poškození.     [4] 

Varianty provedení 

V  jímce - menší prostupnost tepla k čidlu, delší reakce na změnu teploty. Přechodový děj je 
podstatně delší, doba ustálení je delší. 

Bez jímky - Rychlejší nárůst a ustáleni teploty. Z toho plyne nižší hodnota časové konstanty 
přechodného děje. 

Výhody, nevýhody 

Hlavním představitelem je teplotní čidlo Pt100 (Při 0°C má 100Ω), čidlo má vynikající 
dlouhodobou stálost odporu (stabilitu), relativně vysoký teplotní rozsah, vysokou teplotu tavení, 
přesnost, linearitu a čistotu materiálu (v rozmezí 99,9 až 99,999 %). Nevýhodou je cena, která je 
oproti termistorům vyšší a velká citlivost na magnetické pole, především při nižších teplotách. Kromě 
platiny se používá i nikl, měď, molybden. Tyto prvky mají větší citlivost na změnu teploty, ale také 
menší stabilitu oproti platině. Pro měření nízkých, nebo středních teplot se používají slitiny (slitina 
železa s rhodiem, nebo fosforový, popřípadě křemíkový bronz). 

Aplikace 

• Vhodné pro průmyslové systémy. 
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Tab. 4) Základní vlastnosti nejpoužívanějších odporových čidel 

Materiál čidla 
Základní 

odpor 
Poměr odporů 

𝑹𝑹𝐭𝐭𝟐𝟐𝟐𝟐/𝑹𝑹𝟐𝟐(-) 
Měřící rozsah (°C) 

Teplotní součinitel 
odporu 𝜶𝜶 ∗ 𝐭𝐭𝟐𝟐−𝟑𝟑(𝑲𝑲−𝐭𝐭) 

Pt 100 1,385 -200 až +850 3,85 až 3,93 
Ni 100 1,618 -60 až +180 6,17 až 6,7 
Cu 100 1,426 -200 až +200 4,26 až 4,33 

Vyhodnocování odporových čidel 

Pro převod odporu snímače na napětí, nebo proudu se ve všech zapojeních využívá dvou principů. 
Při převodu je zároveň snaha o eliminaci odporu vedení. 
 

• Zapojení s odporovým můstkem 
• Zapojení se zdrojem proudu 
 

1) Zapojení využívající odporový můstek  

 

 
Obr. 5) Zapojení s odporovým můstkem 

Princip zapojení 

Základem zapojeni jsou 4 větve rezistorů, na které se úhlopříčně zapojí měřící prvek, který 
indikuje rozvážení můstku. Jsou-li všechny hodnoty odporu stejné, je můstek vyvážený. Jako měřící 
prvek lze použít například operační zesilovač. Do jedné větve je připojen místo rezistoru odporový 
senzor, jehož odporová změna bude mít vliv na rozvážení můstku, které bude pomocí OZ změřeno.
  

Výstupní napětí 

𝑈𝑈2 =
𝑈𝑈1

4
∗

Δ𝑅𝑅

𝑅𝑅 + Δ𝑅𝑅
4

 
(10)  
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b) Zapojení využívající proudový zdroj 

Toto zapojení je velice jednoduché. Pro přesné měření je toto zapojení modifikováno na 4 
vodičové. Napětí U1 je přesná napěťová reference, na kterou jsou kladeny požadavky na přesnost, 
nízký šum a velmi nízký teplotní drift. Taktéž odpor by měl být co nejpřesnější. 

 
Obr. 6) zapojení s proudovým zdrojem 

Princip zapojení 

Proud tekoucí odporem (Pt100) vychází z Ohmova zákona 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡100 =
𝑈𝑈1

𝑅𝑅
 (11)  

Ve skutečném zapojení se bude odpor vedení vždy vyskytovat, ten se přičte k odporu snímače 
Pt100 a výsledná teplota bude o něco vyšší, než ve skutečnosti. Vzhledem k tomu, že vodiče vedoucí 
k Pt100 jsou vedeny na krátkou vzdálenost a jsou vyrobeny z tenkých drátků, lze parazitní odpor 
vedení zanedbat. 

 

Výstupní napěti: 

𝑈𝑈2 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑡𝑡100 ∗ 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡100  
 

 

(12)  

2.4.2  Polovodičová odporová čidla 
a) Polovodičová polykrystalická čidla (termistor) 

Odporová závislost termistorů na teplotě 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑅0 ∗ 𝑡𝑡
�𝐵𝐵−�1

𝑇𝑇− 1
𝑇𝑇0

��
 

𝐑𝐑𝑻𝑻 … odpor termistoru při teploťe T[𝐾𝐾][Ω] 
𝐑𝐑𝟐𝟐 … odpor při teploťe T0[𝐾𝐾][Ω] 
𝐁𝐁 … termistorová konstanta citlivosti v rozsahu〈1500,7000〉[𝐾𝐾], katalogová hodnota 
𝐓𝐓 … Teplota 
𝐓𝐓𝟐𝟐 … Referenční teplota, obvykle při 25°C 

(13)  
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+ Široké rozmezí hodnot odporu (od 0,1 Ω až několik MΩ) 

Termistor NTC 

Teplotní součinitel: 

Záporný teplotní součinitel, při zvyšování teploty se snižuje odpor. 

Typický představitel: 

NTC80, perličkový termistor 

Výroba a konstrukce 

Termistory NTC se vyrábějí práškovou technologií spékáním oxidů Fe2O3, TiO2, CuO, MnO, 
NiO, CoO, BaO. Lisují se do tvaru tyčinek, perliček, korálků, kotoučků, nebo podložek malých 
rozměrů. Pro ochranu proti vnějším vlivům se používá epoxid, PVC, nebo sklo. 

Výhody, nevýhody: 

+ Vysoká citlivost (typicky200 W/°C) 
+ Přesnost (typicky ±0,1°C až ±0,2°C pro teplotní rozsah 0°C až 100°C) 
+ malá hmotnost a rozměry  
+ umožňují měřit i velmi rychlé teplotní změny. 
+ cena 
- méně stabilní a časově nestálé 
- zásadní nevýhodou je značná nelinearita. 
- lze pracovat pouze s malými proudy (asi 50 μA) 
- rozsah teplot -50 °C až 300 °C 

Aplikace: 

• Monitorování povolené teploty vinutí elektrických strojů.  
• Měřicí a řídicí obvody automobilů. 
• měření teploty provozních kapalin. (voda, olej) 
• Klimatizační a topné systémy. 
• NTC termistory se dobře uplatní v méně náročných aplikacích. 
• Monitorování teplotních šoků a vibrací. 

Přechodová charakteristika R/T: 

  
Obr. 7) Charakteristika NTC termistoru [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud�
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PTC termistory se vyrábí z polykrystalické keramiky, např. z titaničitanu barnatého (BaTiO3), 
nebo použitím cermetových past na bázi uhlíku. Dále se provádí slisování přesně řízených práškových 
směsí, obvykle do tvaru malého disku. Referenční teplota PTC termistorů (teplota přechodu) závisí na 
chemickém složení a obvykle se používá teplota v rozsahu 60 až 180 °C. Většina aplikací však 
využívá toho, že se termistor průchodem proudu sám ohřívá.        [3] 

Termistor PTC 

Teplotní součinitel 

Kladný teplotní součinitel, při zvyšování teploty se odpor zvyšuje.  

Výroba a konstrukce 

 
Obr. 8) konstrukce PTC termistoru [8] 

Výhody, nevýhody 

+ velmi malé rozměry 
+ rychlost odezvy na změnu teploty.  
- Nepoužívají se k měření teploty 

Aplikace: 

• Náhrada klasických trubičkových pojistek.  
• Ochrana motorů nebo transformátorů. 
• Dvoustavové senzory pro signalizaci překročení určité teploty. 
• Vratné pojistky– využívá VA charakteristiky termistoru. 
• Termostat, dvoustavové senzory.  
• Měření průtoku nebo hladiny 
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b) Polovodičová monokrystalická čidla 

Typický představitel 

Řada KT a KTY 

Odporová závislost KTY83/85 na teplotě [7] 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 �1 + 𝐴𝐴 ∗ �𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 � + 𝐵𝐵 ∗ �𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 �2� 

𝐀𝐀 … 7.635 ∗ 10−3[1/𝐾𝐾] 
𝐁𝐁 … 1,731 ∗ 10−5[1/𝐾𝐾2] 
𝐓𝐓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 … 25 [°𝐶𝐶] 
𝐑𝐑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 … referenční hodnota oporu při teplotě T𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 … 1000Ω 

(14)  

Výroba a konstrukce 

Polovodičová monokrystalická čidla teploty se ve většině případů vyrábí pouze z křemíku. Pro 
výrobu křemíkových senzorů se používá nevlastního polovodiče typu N. Typ N (dominantní 
elektrony) 

Výhody a nevýhody: 

+ Cena (náhrada za dražší čidla Pt100) 
+ Linearita (lepší charakteristika jak termistory, horší jak Pt100) 
+ Dlouhodobá stabilita. 
- Rozsah teplot (-50 až 150 °C, KTY84 – až do 300°C) 
- Referenční hodnota odporu při teplotě 25 °C je obvykle 1000 nebo 2000 Ω. 
- Obvody pro linearizaci 

Aplikace: 

• Měření teploty, vlhkosti, proudění 

Přechodová charakteristika R/T: 

 
Obr. 9) Charakteristika monokrystalických čidel KTY81-1 a KTY83 
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2.4.3  Pt100 
Platinové snímače teploty patří mezi odporové kovové dotykové snímače teploty - snímač je 

v přímém kontaktu s měřeným mediem. Snímač převádí teplotu média na elektrický odpor. Při 
zvyšování teploty se zvyšuje odpor (PTC). Čidla jsou vyráběna ve dvou třídách přesnosti A a B. R/T 
charakteristika má téměř lineární charakter. 

 

Tab. 5) Základní technické parametry 

Snímací prvek Tenkovrstvý platinový odpor 
Maximální rozsah pracovních teplot -50 až 400°C 
Odpor při 0°C 100 
Dlouhodobá stabilita odporu 10 000 hodin 
Doporučený měřící proud 1mA 
Maximální měřící proud 5mA 
Třída přesnosti A | ±0.25, ±1°C  | 
 B | ±0.55, ±2.3°C | 

 

Teplotní závislost odporu Pt100 na teplotě: 

1. Pro rozsah -50 až 0°C 

𝑅𝑅 = R0 ∗ (1 + 𝐴𝐴 ∗ 𝜗𝜗 + 𝐵𝐵 ∗ 𝜗𝜗2 + 𝐶𝐶 ∗ (𝜗𝜗 − 100) ∗ 𝜗𝜗3) (15)  

2. Pro rozsah 0 až 400°C 

𝑅𝑅 = R0 ∗ (1 + A ∗ ϑ + B ∗ ϑ2) 

ϑ … Teplota[°𝐶𝐶] 
R … Odpor čidla[Ω] 
R0 … Odpor při 0°C = 100[Ω] 
𝐀𝐀 … 3,9083 ∗ 10−3[°C−1] 
𝐁𝐁 … − 5,775 ∗ 10−7[°C−2] 
𝐂𝐂 … − 4,183 ∗ 10−12 [°C−4] 

(16)  

 
Tab. 6) Třídy přesnosti čidla 

Třída Rozsah teplot [°C] Tolerance[°C] 
A -200 až +650 ± 0,15+0,002 * |t| 
B -200 až +850 ± 0,3 + 0,005 * |t| 
Norma: ČSN IEC 751; |t|… absolutní hodnota teploty [°C] 
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Tab. 7) Odporová a teplotní tolerance 

Teplota 
[°C] 

Odpor [Ω] 
Třída A Třída B 

∆T [°C] ∆R [Ω] ∆T [°C] ∆R [Ω] 
-50 80,31 ± 0,25 ± 0,10 ± 0,55 ± 0,22 
0 100,00 ± 0,15 ± 0,06 ± 0,30 ± 0,12 
100 138,51 ± 0,35 ± 0,13 ± 0,8 ± 0,3 
200 175,86 ± 0,55 ± 0,21 ± 1,3 ± 0,47 
400 247,09 ± 0,95 ± 0,33 ± 2,3 ± 0,79 

Přechodová charakteristika R/T: 

 
Obr. 10) Teplotní závislost Pt100 

2.4.4  DS18B20 
 Toto digitální teplotní čidlo je jedno z nejrozšířenějších. Výhody jsou v rychlé implementaci do 

systému, ceně, přesnosti a možnosti připojení do kaskády. Každé digitální čidlo má své seriové číslo, 
proto lze připojit i několik čidel přes 1-Wire sběrnici. 

 

Tab. 8) Základní technické parametry 

Napájení 3 až 5.5V 
Rozsah teplot -55 až +125°C 
Přesnost ±0.5°C <-10°C, +85°C> 
Programovatelné teplotní rozlišení 9 až 12-bit 
Možnost nastavení alarmu ANO 
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3. Návrh a realizace elektroniky laboratorního modelu 
3.1  Struktura a popis realizace 

 
Obr. 11) Blokové schéma zapojení a komunikace 

VÝVOJOVÉ PC 

Jedná se o standartní počítač, na kterém po nainstalování potřebného softwaru probíhá 
programování, konfigurace a diagnostika. 

Díky vývojovému prostředí od firmy RexControl, lze jednoduše programovat v podobě bloků. V 
programu RexDraw, nebo v Matlab/Simulink, lze vytvořit regulační schéma v podobě .mdl. 

Po úspěšné kompilaci se vytvoří soubor s příponou .rex, který je nahrán přes bezdrátovou 
komunikaci (wi-fi) do RaspberryPI. Program RexView zobrazuje trendy a aktuální hodnoty. 

RASPBERRY PI 

Jedná se o zařízení s pevnou IP adresou 192.168.42.1 v roli řídicí jednotky, na kterém běží 
operační systém Raspbian. Na zařízení je nainstalováno runtime jádro (RexCore), které cyklicky 
vykonává nahraný program, podobně jako PLC. Ve zkušební verzi  je délka provozu omezena na dvě 
hodiny. Pro správnou komunikaci s Arduinem a systémem RexControl je nutné mít nainstalové jádro 
RexCore. 

ARDUINO 

Toto zařízení funguje v zapojení jako rozšíření vstupů a výstupů pro Raspberry PI 

VIZUALIZACE 

Vizualizace se generuje z RexView do složky rex/www v podobě .html souboru, který lze dále 
upravovat. 
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ELEKTRONIKA MODELU 

Elektronika modelu upravuje vstupní signál z Pt100, provádí galvanické oddělení, rozvádí 
napájení do jednotlivých prvků, nezbytně potřebných pro regulaci. Napájecí soustava desky je tvořena 
+5V pro napájení operačních zesilovačů, potenciometru a LED indikace. Pro výkonovou část je 
k dispozici +12V, z které se napájí 20W žárovka a PC ventilátor. Všechny potřebné signály jsou 
vyvedeny do svorkovnice. Seznam vstupu a výstupů naleznete v kapitole I/O periferie. (3.3.3) 

MODEL SOUSTAVY 

Model soustavy se skládá z měděného chladiče, na kterém 
jsou umístěny dvě teplotní čidla (Pt100 a Dallas), která měří 
aktuální teplotu v daném místě. Ve vizualizaci lze přepínat mezi 
těmito dvěma měřenými hodnotami a tím měnit požadovanou 
teplotu na zvoleném místě. Žárovka představuje akční zásah, 
který zahřívá soustavu, naopak ventilátor ochlazuje danou 
soustavu. Ventilátor může být chápán jako porucha systému v(t), 
nebo v případě pohledu na model soustavy, jako druhá akční 
veličina 𝑈𝑈2𝑣𝑣(𝑠𝑠). 

 

3.2  Výukový stojan 
Hlavním bodem bakalářské práce bylo vytvořit přenosnou teplotní regulační soustavu, která bude 

umístěna na stojanu rozměru A4. Model soustavy byl umístěn na výukový stojan a doplněn o veškerou 
elektroniku a prvky potřebné k uskutečnění regulace. Návrh, rozmístění zařízení a prvků na výukovém 
stojanu je vidět na obrázku 13. Grafickou část naleznete v příloze III. 

 
Obr. 13) Výukový stojan 

Obr. 12) Model soustavy 
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3.3  Elektronika laboratorního modelu 
Vytvořený model je vyroben na oboustranném plošném spoji 

(70x65mm). Deska má za úkol vyvést všechny potřebné signály do 
svorkovnic, upravit vstupní signál z teplotního čidla Pt100, 
galvanicky oddělit měřenou soustavu od řídicí části a vytvořit 
napájecí obvody pro všechny prvky. Plošný spoj, kompletní 
schéma a seznam součástek je uveden v příloze I.  
 
 

 
3.3.1  Napájení 

Deska je napájena z externího spínaného zdroje (Obr. 15) stabilizovaným napětím +5V a +12V. 
Ovšem pro napájení operačních zesilovačů je potřeba také -5V, které je získáno z CMOS napěťového 
měniče (NCP1729SN35T1G). Pro správnou konverzi se připojují dva kondenzátory C8, C9 a C10 pro 
odfiltrování šumu ze sítě.  

Napájecí část schématu: 

 
Obr. 15) Schéma napájení -5V, +5V, +12V 

MEAN WELL RD-65A Parametry: 

 
Obr. 16) Zvolený externí zdroj 

• Vstup AC: 88 až 264V 
• Výstup DC: 4.75 - 5.5 / 12V , 6 / 3A  
• Odběr při 230V AC: 1,2A 
• Skutečný výkon: 66W 
• Účinnost: 79% 
• Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí 
• Pracovní teplota: -25 až 70°C 
• Hmotnost: 0,44kg 
• Rozměry: 129 x 98 x 38mm 

 
  

Obr. 14) Elektronika laboratorního modelu 
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3.3.2  Úprava signálu 
Teplotní čidlo Pt100 je odporově závislé na teplotě. Aby mohl být signál dále zpracován, je nutné 

provést úpravu a zesílení. Schéma (Obr. 17) zaručí, že vstupní napětí, které je přivedeno do Arduina 
bude v rozmezí 0 až 4.5V, dle teplotního rozsahu 0 až 80°C. Napěťový rozsah Pt100 je v rozmezí 0.1 
až 0.13V při konstantním proudu 1mA. Je provedeno zesílení 33x na rozsah 3.3 až 4.29V, pomocí 
operačního zesilovače INA126U. Signál postupuje do diferenciálního zesilovače, kde probíhá tzv. 
posunutí do nuly. Na vstup LMP2011MF je přivedeno referenční napětí 3.3V z ADR3433ARJZ. Od 
3.3V se odečte zesílená hodnota vstupního napětí, která představuje aktuální teplotu. Výsledkem je 
požadovaná hodnota v rozmezí 0 až 4.5V, která je přivedena na svorkovnici. V pravé části schématu 
se nachází konstantní proudový zdroj, velice přesným odporem 3,3kΩ /±0.1% a referenčním napětím 
3.3V zajistíme konstantní proud 1mA. Kondenzátory jsou připojeny z důvodu filtrace šumu, nebo jako 
blokovací kondenzátory. Všechny operační zesilovače jsou napájeny nesymetrickým napětím +5V, až 
na INA126U (±5V). Ve schématu je použit trimr R1, kterým lze kalibrovat zesílení. Při návrhu je 
vhodné provést přímé propojení mezi vývody 5/VOUT_SENSE (ADR3433ARJZ) a 3/+IN 
(AD827ARMZ), nebo při návrhu vložit oba integrované obvody vedle sebe (krátká spojovací cesta). 
Tímto se předejde možnému rušení. 

Část schématu: 

 
Obr. 17) úprava signálu z Pt100 

 

 

Výpočty: 

Rozsah teplot: 0 - 80°C 
Odporový rozsah čidla Pt100: 100 –130.89 Ω 
Zdroj konstantního proudu: 1mA 
Chceme výstupní napětí v rozsahu: 0 - 4.5V 
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𝑈𝑈0𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 ∗ 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡 = 0.001 ∗ 100 = 0.1𝑉𝑉 

Rozsah napětí Pt100: 

(17)  

𝑈𝑈80𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝑧𝑧𝑧𝑧 ∗ 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑡𝑡 = 0.001 ∗ 130.89 ≅ 0.131𝑉𝑉 (18)  

 

Hledáme takové zesílení, aby při 0°C (0.1V) bylo napětí 3.3V, proto zesílení 𝑮𝑮𝐭𝐭 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒙 
 

Zesílení INA126U: 

𝐺𝐺1 = 5 +
80 000

𝑅𝑅𝐺𝐺
→ 𝑅𝑅𝐺𝐺 =

80 000
28

≅ 2 857Ω 

Odpor byl zvolen 2 700Ω a k němu přidán trimr s odporem 200Ω pro kalibraci zesílení. 
Výstupní rozsah napětí po prvním zesílení U = 3.3 až 4.323V 

(19)  

 

a) Posunutí do nuly 
Rozdílový zesilovač LMP2011MF: 

Pro posunutí do nuly přivedeme referenční napětí 3.3V na invertující vstup operačního zesilovače 
a na neinvertující vstup přivedeme zesílené napětí z teplotního čidla. 

Při 0°C: 

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 = 3.3 − 3.3 = 0𝑉𝑉 (20)  

Při 80°C: 

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡 = 𝑈𝑈 − 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 = 4.323 − 3.3 = 1.023𝑉𝑉 (21)  

b) Druhé zesílení 
Rozdíl napětí je jen 1.023V, ale je potřeba 4.5V, proto je provedeno další zesílení 𝑮𝑮𝐭𝐭 ≅ 𝟒𝟒. 𝟒𝟒𝒙𝒙 
Stanovení odporů pro rozdílový zesilovač: 

Zvolen 𝑅𝑅3 = 10𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑅𝑅3

𝑅𝑅5
= 𝐺𝐺2 → 𝑅𝑅5 =

10 000
4.4

= 2 272Ω 

Výsledný odpor byl zvolen 2 200Ω  

Výstupní rozsah napětí 𝑼𝑼𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = 𝟐𝟐 𝒂𝒂ž 𝟒𝟒, 𝟓𝟓𝟓𝟓, 𝒑𝒑ř𝒊𝒊 𝟐𝟐 𝒂𝒂ž 𝟖𝟖𝟐𝟐°𝑪𝑪 

 

 

 

 

(22)  
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3.3.3  I/O periferie 
Regulaci teploty, lze přepínat mezi režimem manuálním (potenciometrem se nastaví akční zásah 

žárovky) a automatickým, v kterém se softwarově zadává požadovaná teplota a PI regulátor (PS 
regulátor) se postará o nastavení akčního zásahu. Zleva na schématu je přepínač, který rozhoduje o 
manuálním, nebo automatickém režimu, PWM signál (akční zásah z potenciometru, nebo PSD 
regulátoru) jde do optočlenu (PC817), který provede galvanické oddělení mezi Arduino obvody a 
výkonovou částí desky. Arduino i extérní napájecí zdroj sice mají svá vlastní galvanická oddělení, ale 
v případě, že bychom chtěli použít tuto desku pro jiné zařízení, bez galvanického oddělení, tak toto 
řešení bude mít své opodstatnění. Výkonovým tranzistorem IRF 510 je spínáno otevírání a uzavírání 
obvodu pro chod žárovky, která je napájena +12V, maximalní proud, který výkonovým obvodem 
může téct je 3.4A. Dále se ve schématu nachází svorkovnice pro digitální teplotní čidlo Dallas (pull-up 
rezistor), potenciometr a LED indikace. 

 

část schématu: 

 
Obr. 18) Schéma I/O periferie 
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3.3.4  Seznam vstupů a výstupů 
a) Elektronika laboratorního modelu 

 
Obr. 19) Seznam vstupů a výstupů modelu 

VSTUPY do Arduina 

PIN INFORMACE 

1 Signál z přepínače Auto/Manuál 
2 Signál z Potenciometru Manuální hodnota 
3 Signál z DS18B20 Digitální vstup 
4 Signál z Pt100 Analogový vstup 

Tab. 9) I/O vstupy 

VÝSTUPY zArduina 

PIN INFORMACE 

1 PWM pro manuální řízení žárovky 
2 PWM pro automatické řízení žárovky 
3 PWM pro řízení ventilátoru 
4 Digitální signál pro indikaci led 1 
5 Digitální signál pro indikaci led 2 
6 GND 

Tab. 10) I/O výstupy 

SVORKOVNICE 

PIN INFORMACE 

1 GND 
Ventilátor 2 +12V 

3 nezapojen 
4 GND 

Napájení +12V 
5 +12V 
6 GND 

Napájení +5V 
7 +5V 
8 GND 

Žárovka 
9 +12V 
10 I+ 

Teplotní čidlo 
Pt100* 

11 Sense+ 
12 Sense- 
13 I- 
14 +5V 

Teplotní čidlo 
Dallas 15 1-Wire 

16 GND 
17 +5V 

Potenciometr 18 0 až +5V 
19 GND 
20 - 

LED indikace 
21 + 
22 - 

LED indikace 
23 + 

Tab. 11) I/O svorkovnice 

PŘEPÍNAČ 

PIN INFORMACE 

1 PWM auto Rozhodování 
Auto/Manuální 
režim 

2 Zvolený signál 
3 PWM manuál 
4 +5V 

Digitální indikace 
zvoleného režimu  5 Zvolený signál 

6 GND 

Tab. 12) I/O přepínač 

*Poznámka:  Při použití 2 vodičového Pt100 (propojit svorky 10,11 a 12,13 vodičem). Na svorky 11,12 připojit 
Pt100 
  



 
 
 

Jiří Škovránek -22- 2015 

b) Vzájemné propojení s Arduino UNO 

 
Obr. 20) Elektronika modelu 

 

Obr. 21) Arduino UNO 

VSTUPY 

PIN modelu INFORMACE MÓD BARVA VODIČE PIN Arduino 

1 Přepínač Auto/Manuál DI  4 
2 Signál z Potenciometru AI  A1 
3 Signál z DS18B20 DI (1-wire)  ~ 3 
4 Signál z Pt100 AI  A0 

Tab. 13) I/O vstupy 

VÝSTUPY 

PIN modelu INFORMACE MÓD BARVA VODIČE PIN Arduino 

1 PWM manuální řízení DQ  ~ 9 
2 PWM automatické řízení DQ  ~ 10 
3 PWM ventilátor DQ  ~ 11 
4 LED – režim regulace DQ  ~ 5 
5 LED – požadovaná hodnota DQ  ~ 6 
6 GND pro elektroniku modelu GND  13 

Tab. 14) I/O výstupy 
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3.4  Raspberry PI 
Tento minipočítač od britské nadace Raspberry PI Foundantion  je nabízena ve dvou modelech A 

a B, liší se hlavně velikostí paměti (256MB a 512MB). V roce 2015 vyšla nejnovější verze tohoto 
minipočítače s frekvencí procesoru 900Mhz a operační pamětí 1GB, také přibylo více konektorů 
(GPIO - 40). Výpočetní výkon se navýšil až šestinásobně, oproti jeho předchůdci. V laboratorní úloze 
je používáno Raspberry PI první generace (model B). Po přidání jádra RexCore se z minipočítače 
stává řídicí prvek, který dokáže komunikovat s Arduinem. (nahraný program se cyklicky opakuje 
podobně jako v PLC). 

 
 

Tab. 15) Technické parametry Raspberry PI model B 

Mikrokontrolér ARMv6 

 

Obr. 22) Raspberry PI model B 

Počet jader procesoru 1x 
Frekvence procesoru 700Mhz 
Pracovní napětí +5V DC 
Maximální napájecí proud 700mA 
Grafický procesor VideoCore IV 
Operační paměť 512MB 
Obrazové rozhraní: RCA Video composite 

 HDMI 
 DSI 

GPIO: 26 
Komunikace: UART, I²C, SPI 
Hmotnost 50g 
Rozměry (šířka x výška) 85.6 x 56 mm 
Rozhraní: 2x USB 2.0  

 SD karta  
 GPIO  
 uUSB Power  
 Ethernet (RJ-45)  
 Audio Jack  
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3.4  Arduino UNO 
Jedná se o Open source HW. Jsou volně k dispozici schémata a je povoleno vytvářet modifikace. 

Připojení Arduina k počítači se využívá i u bakalářské práce, kdy je Arduino přes USB kabel propojen 
k řídicímu počítači Raspberry PI. Deska Arduino se skládá z mikročipu ATmega a z několika dalších 
obvodů, především to jsou stabilizátory napájecího napětí, obvody proti přepólování a obvody, které 
zajišťují komunikaci s PC. Existuje několik verzí (Uno, Duemilanove, Galileo,Due, Leonardo). V 
bakalářské práci je použito ArduinoUno verze Rev3. 

 
Srdcem Arduina je mikrokontrolér Atmega328. Výrobcem těchto čipů je americká firma Atmel. 

Mikrokontrolér ATmega patří do skupiny jednočipů s architekturou AVR, což jsou osmibitové 
procesory typu RISC (redukovaná instrukční sada) s harvardskou architekturou (oddělený paměťový 
prostor pro program a data). Čip mimo jiné má v sobě zabudované čítače/časovače, A/D převodníky, 
vnitřní a vnější přerušení, sériové a paralelní porty, atd. Používané čipy jsou ATMega8, ATMega168, 
ATMega328, ATMega1280, ATMega2560, které se liší především velikostí vnitřní paměti RAM a 
vnitřní paměti FLASH. Verze ArduinoUno využívá čip ATMega328 s taktovacím krystalem na 
frekvenci 16MHz. Čip je programovatelný, obsahuje v sobě bootloader (kód, který se po spuštění 
postará o základní nastavení). Uživatel se tedy nemusí starat o detaily nastavení a své programy píše 
ihned v jazyce podobnému C/C++. 

 

Tab. 16) Technické parametry Arduino UNO Rev3 

Mikrokontrolér ATMega328 

 

Obr. 23) Arduino UNO Rev3 

 

Pracovní napětí +5V DC 
Doporučené vstupní napětí +7 ~ +12V DC 
Limity vstupního napětí +6 ~ +20V DC 

Digitální V/V piny 
14 (z toho je 6 pinů s 
podporou PWM) 

Analogové vstupní piny 6 
Proudové zatížení V/V pinů 40mA 

Flash paměť 
32 kB (z toho 0,5 KB 
používá bootloader) 

SRAM 2kB 
EEPROM 1kB 
Taktovací frekvence 16MHz 
Rozměry (šířka x výška) 69 x 54 mm 
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4. Řídicí systém REX 
Jedná se o vývojový a konfigurační nástroj určený k programování, konfiguraci a monitorování 

cílových zařízení. Pro správnou funkci je zásadní, aby na cílovém zařízeni bylo nainstalováno runtime 
jádro systému REX. Řídicí schémata lze navrhovat v Matlab/Simulink, nebo v programu RexDraw, 
který je součástí instalačního balíčku REX společně s programy RexView a RexComp. Pro vizualizaci 
je použita komunikace pomocí technologie WebSocket. Pro tvorbu HMI je tedy možné využít přímo 
jádro prohlížeče včetně všech možností HTML5. 

4.1  Struktura řídicího systému REX 

 
Obr. 24) struktura řídicího systému REX [10] 

4.2  RexCore 
Jedná se o komplexní program, který běží trvale na cílovém zařízení (RaspberryPI) a dokáže 

paralelně zpracovávat a vyhodnocovat různé činnosti tak, aby byl zaručen chod celého systému. 
Runtime jádro je poskytováno zdarma po dobu 2 hodin. 

Jednotlivé úlohy jsou zpracovávány na základě priorit v režimu preemptivního multitaskingu. 
(aktuální činnost je pozastavena, nahrazena jinou s vyšší prioritou a později opět obnovena ke 
zpracování). Nahrajeme-li do Raspberry PI jádro RexCore dostaneme minipočítač do role samostatné 
řídicí jednotky (PLC). Na kterém poběží cyklicky nahraný program, také je zde možnost komunikace 
s celým systémem REX. 
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4.3  RexDraw 
Grafické vývojové prostředí RexDraw umožňuje navrhovat funkční schémata řídicího systému 

REX. Řídicí algoritmy se vytvářejí ve formě diagramů složených z funkčních bloků systému REX. 
Rozsáhlá knihovna funkčních bloků systému REX je podrobně popsána v samostatné referenční 
příručce. Výsledkem je soubor s příponou .mdl. Po přeložení schématu je možné ho nahrát do cílového 
zařízení s běžícím runtime jádrem systému REX.      [10] 

4.4  RexView 
Program RexView umožňuje sledovat, co se děje v jádře řídicího systému REX při jeho běhu, a 

proto je velmi důležitým nástrojem při uvádění řídicího systému do provozu i v případě vzniku 
nějakých problémů během rutinního provozu. Program poskytuje detailní hierarchicky uspořádané 
informace o všech subsystémech jádra. Komunikace pomocí protokolu TCP/IP umožňuje připojit se k 
cílovému zařízení s běžícím jádrem systému REX. Cílové zařízení se může nacházet v lokální síti i ve 
vzdálené síti (diagnostika přes Internet). Případně se může jednat i o stejný počítač, na kterém je 
nainstalováno vývojové prostředí systému REX.        [10] 

4.5  RexComp 
Na základě hlavního souboru projektu aplikace ve formátu .mdl generuje program RexComp 

binární konfigurační soubor .rex řídicího systému REX. Při svém spuštění vypisuje překladač 
informace o překládaných souborech a případně i výskyt chyb překladu. Pokud je detekována závažná 
chyba, ukončí se překlad konfigurace a nevytvoří se výsledný binární soubor. Překladač je možné 
spouštět přímo z konfiguračního programu RexDraw v menu Compiler/Compile.    

4.6  Knihovna funkčních bloků 
Programování probíhá pomocí funkčních bloků, které se nacházejí v knihovně RexLib. Pro 

přehlednost jsou názvy bloků členěny do podknihoven, například 
• ANALOG – Zpracování analogového signálu 
• EXEC – Konfigurace exekutivy reálného času  
• GEN – Generátory signálu 
• LOGIC – Logické řízení  
• MATH – Matematické funkce 
• REG – Bloky pro regulaci  

4.7  Instalace a konfigurace systému 
Pro bezproblémový chod celého systému REX je důležité nainstalovat následující věci 

• runtime jádro (umožní komunikaci s programy od REXu), 
• REXduino (komunikace mezi Raspberry PI a Arduino UNO) 
• webový server Lighttpd a websocketový server RexWSTcp (vizualizace) 
• Návody k instalaci v příloze II. 

https://www.rexcontrols.cz/media/HTML/DOC/CZECH/index.html�
https://www.rexcontrols.cz/media/HTML/DOC/CZECH/index.html�
https://www.rexcontrols.cz/media/HTML/DOC/CZECH/index.html�
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5. Identifikace soustavy 
Identifikace představuje převod fyzikálního systému na matematický model, který je dále využit 

k analýze a syntéze řídicího systému. 
Při analytické metodě identifikace se vychází z předem definovaných rovnic a zákonů, které 

vyjadřují vztahy mezi vstupy, výstupy a stavy zkoumané soustavy. Výhoda takto sestaveného modelu 
je v tom, že popisuje vnitřní strukturu a stavy. Jedná se o relativně složitou problematiku, proto jsem 
využil méně náročnou experimentální metodu identifikace. 

Při experimentální metodě nemáme informaci o vnitřní struktuře. Tento matematický model, lze 
charakterizovat jako vnější popis systému. Vnější popis systému vyjadřuje závislost mezi výstupním a 
vstupním vektorem. Přenos systému je jedním z možných výstupů experimentální identifikace. 

5.1  Rozbor soustavy 
Umístění komponent 

 
Obr. 25) Model soustavy 

Přenos soustavy 𝐺𝐺𝑠𝑠 
Přenos soustavy popisuje chování modelu soustavy (Obr. 25) a je definována poměrem výstupního 

obrazu veličiny k obrazu vstupnímu, za předpokladu nulových počátečních podmínek. 
V lineární soustavě se přenos získá Laplaceovou transformací impulsové charakteristiky 𝑔𝑔(𝑡𝑡). 

Potřebná impulsová charakteristika g(t) se získá z derivace přechodové charakteristiky h(t). Pro návrat 
zpět do časové oblasti se využívá zpětné Laplaceovy transformace. 

Na soustavu působí akční zásah žárovky a ventilátoru. Ventilátor se zapíná pouze při ochlazování. 
 
 
 
 
 
 
Celkový přenos je tvořen dílčími přenosy 

𝐺𝐺𝑠𝑠 = �
𝐺𝐺11(𝑠𝑠) 𝐺𝐺12(𝑠𝑠)
𝐺𝐺21(𝑠𝑠) 𝐺𝐺22(𝑠𝑠)

� 
(23)  

Y2DS (s) 

Y1Pt (s) 𝑈𝑈1ž(s) 

𝑈𝑈2𝑣𝑣(𝑠𝑠) 𝐺𝐺(𝑠𝑠) 

𝑜𝑜1(𝑡𝑡) žárovka (akční zásah 1 – topení) 
𝑜𝑜2(𝑡𝑡) ventilátor (akční zásah 2 – chlazení) 
𝑦𝑦1(𝑡𝑡) Pt100 (regulovaná veličina) 
𝑦𝑦2(𝑡𝑡) DS18b20 (regulovaná veličina) 

 

𝑦𝑦1 

𝑦𝑦2 
𝑜𝑜1 

𝑜𝑜2 
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𝐺𝐺11(𝑠𝑠) =
𝑌𝑌1Pt (𝑠𝑠)

𝑈𝑈1ž(s)
   … reakce soustavy na akční zásah žárovky v místě y1 

(24)  

𝐺𝐺12(𝑠𝑠) =
𝑌𝑌2𝐷𝐷𝑆𝑆(𝑠𝑠)

𝑈𝑈1ž(s)
   … reakce soustavy na akční zásah žárovky v místě y2  

(25)  

𝐺𝐺21(𝑠𝑠) =
𝑌𝑌1𝑃𝑃𝑡𝑡(𝑠𝑠)

𝑈𝑈2𝑣𝑣(𝑠𝑠)
   … reakce soustavy při zapnutém ventilátoru v místě y1 

(26)  

𝐺𝐺22(𝑠𝑠) =
𝑌𝑌2𝐷𝐷𝑆𝑆(𝑠𝑠)

𝑈𝑈2𝑣𝑣(𝑠𝑠)
   … reakce soustavy při zapnutém ventilátoru v místě y2 

(27)  

 
Pro identifikaci a návrh regulátorů, byly použity pouze přenosy 𝐺𝐺11(𝑠𝑠) a 𝐺𝐺12(𝑠𝑠). 
 

Nelineární a lineární systémy 

Každý systém je v podstatě nelineární. Proto vybíráme pouze určité oblasti z přechodových 
charakteristik, které se blíží lineárnímu systému. 

Nelinearita u dané soustavy je způsobena tím, že hodnota 𝜏𝜏 není konstantní. 𝜏𝜏 v sobě zahrnuje 
dynamické vlastnosti prvku, například hystereze (ztráty Cu chladiče), případně nasycení. U 
nelineárních systémů neplatí princip superpozice. To má za následek, že nelze využívat frekvenčních 
přenosů, frekvenčních charakteristik, nul a pólů, které byly vyvinuty pro lineární systémy. Také nelze 
použít přenosy v Laplaceovy transformaci, nebo v Z-transformaci, tzn. že nelze zavést pojem přenos 
soustavy.  
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5.2  Identifikace pro Pt100 

 
Obr. 26) Přechodová charakteristika pro Pt100 

Změřeny byly tři přechodové charakteristiky při různém výkonu žárovky (střídě). Data z RexView 
byla exportována do Excelu, kde byla zpracována a vložena do Matlabu – identification toolboxu, 
který umožňuje navrhovat přibližné matematické modely soustav z naměřených dat. 
  
Frekvence vzorkování: 0.5Hz (2s) 
Počet vzorků:1214 
Celkový čas: 40 min. 
 
Matlab – identification toolbox 
Zvolená charakteristika: střídy 30 
Zadané parametry k identifikaci: 

• 3 řád, ALL Real 
• Initial Guess: Auto-Selected 

Shoda modelu s naměřenými daty: 96.5% 
 
Výsledný přenos 3 řádu: 
Rovnice ve tvaru součinu kořenových činitelů: 

𝐺𝐺11(𝑠𝑠) =
161.57

(1 + 338.46𝑠𝑠) ∗ (1 + 52.174𝑠𝑠) ∗ (1 + 22.821𝑠𝑠)
 (28)  

 
Rovnice ve tvaru racionálně lomené funkce: 

𝐺𝐺11(𝑠𝑠) =  
161.6

403 000 𝑠𝑠3  +  26 570 𝑠𝑠2  +  413.5 𝑠𝑠 +  1
 

(29)  

Obr. 27) Identifikace Pt100 (PWM30) 



 
 
 

Jiří Škovránek -30- 2015 

5.3  Identifikace pro DS18b20 
Přechodová charakteristika 

 
Obr. 28) Přechodová charakteristika pro DS18b20 

 
 
 
Matlab – identification toolbox 
Zvolená charakteristika:  PWM30 
Zadané parametry k identifikaci: 

• 2 řád, ALL Real 
• Initial Guess: Auto-Selected 

Shoda modelu s naměřenými daty: 97.94% 
 
 
 
 
Výsledný přenos 2 řádu: 
Rovnice ve tvaru součinu kořenových činitelů: 

𝐺𝐺12(𝑠𝑠) =
135.82

(1 + 320.46𝑠𝑠) ∗ (1 + 121𝑠𝑠) (30)  

 
Rovnice ve tvaru racionálně lomené funkce: 

𝐺𝐺12(𝑠𝑠) =  
135.82

38 780 𝑠𝑠2   +  441.5 𝑠𝑠 +  1
 (31)  

 
Výsledný přenos je statický, po změně se ustálí zpět na původní hodnotu (samoregulační schopnost). 

Obr. 29) Identifikace DS18B20 (PWM30) 
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6. Syntéza řídicího systému 
6.1  Úvod do spojitého řízení 

Při návrhu řídicího systému je důležité správně identifikovat soustavu 𝐺𝐺(𝑠𝑠) a k ní vytvořit 
zpětnovazebný obvod 𝐺𝐺𝑤𝑤(𝑠𝑠). Působení zpětné vazby je zásadní pro řadu vlastností, jako je stabilita, 
šířka pásma, celkové zesílení, citlivost, přesnost regulace, překmit, doba ustálení na požadované 
hodnotě. 

 

 
Obr. 30) Spojitý regulační obvod 

 
Základem regulátorů se zápornou zpětnou vazbou je pomocí akční veličiny u(t) působit na 

regulovanou soustavu tak, aby se výstupní veličina y(t) pohybovala co nejblíže požadované hodnotě 
w(t). Akční zásah, lze vytvářet automaticky pomocí regulátoru (v našem případě PI regulátorem - 
𝑜𝑜𝑦𝑦𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑡𝑡)), nebo pomocí manuálního zadáváni uživatelem (v našem případě, změna akčního zásahu 
𝑜𝑜𝑚𝑚𝑦𝑦𝑚𝑚 (𝑡𝑡), pootočením potenciometru). Regulační odchylka e(t) ukazuje, jak hodně se liší požadovaná 
od skutečné hodnoty. e(t) = w(t) - y(t). Porucha systému v(t) je brána také jako zásah ventilátoru.  
 

Přenos ideálního PID regulátoru 

𝐺𝐺𝑟𝑟(𝑠𝑠) = 𝑃𝑃 +
𝐼𝐼
𝑠𝑠

+ 𝐷𝐷𝑠𝑠 → 𝐾𝐾𝑡𝑡 ∗ (1 +
1

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠
+ 𝑇𝑇𝑧𝑧 𝑠𝑠) 

𝐾𝐾𝑡𝑡 … 𝑧𝑧𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚í 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜 

𝑇𝑇𝑖𝑖 … 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑟𝑟𝑦𝑦č𝑚𝑚í č𝑦𝑦𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣á 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑦𝑦𝑚𝑚𝑡𝑡𝑦𝑦 

𝑇𝑇𝑧𝑧 … 𝑧𝑧𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑦𝑦č𝑚𝑚í č𝑦𝑦𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣á 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑦𝑦𝑚𝑚𝑡𝑡𝑦𝑦 

(32)  
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6.2  Úvod do diskrétního řízení 
Princip číslicového regulačního obvodu je stejný jako u spojitého, jenom se liší způsobem 

zpracování signálů. Aby mohl počítač zpracovávat spojité signály ze soustavy je nutné je převést A/D 
převodníkem (vzorkovačem) s určitou vzorkovací periodou 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑧𝑧  na číslicový tvar. Chce-li regulovaná 
soustava pracovat se signály z počítače, musí se opět převést zpět D/A převedníkem (tvarovačem) na 
spojitý signál. Počítač je ve funkci regulátoru 𝐺𝐺𝑟𝑟(𝑧𝑧), který pomocí vnitřního algoritmu určuje akční 
zásah v daný okamžik. 

 
Obr. 31) Diskrétní regulační obvod 

Pro získání číslicové verze spojitého PID regulátoru musíme diskretizovat jeho integrační a 
derivační složku. Hodnota integrálu se získává sumací a hodnota derivace se získává pomocí zpětné 
diference. Proto nazýváme tyto regulátory proporcionálně – sumačně – diferenční, neboli PSD.   [9]  

 
Z-přenos regulátoru: 

𝐺𝐺𝑟𝑟(𝑧𝑧) =
𝑈𝑈(𝑧𝑧)

𝐸𝐸(𝑧𝑧)
 

(33)  [9] 

Podle přírůstkového algoritmu PSD regulátoru se určuje změna hodnoty akční veličiny u(k), 
přírůstek oproti hodnotě u(k-1) akční veličiny v předchozím kroku: 

𝑜𝑜[𝑘𝑘] − 𝑜𝑜[𝑘𝑘 − 1] = 𝑧𝑧0𝑡𝑡[𝑘𝑘] + 𝑧𝑧1𝑡𝑡[𝑘𝑘 − 1] + 𝑧𝑧2𝑡𝑡[𝑘𝑘 − 2] (34)  [9] 

 
Koeficienty d0, d1, d2 v rovnici (44) jsou dány vztahy pro Zpětnou obdélníkovou metodu 

(ZOBD): 

𝑧𝑧0 = 𝐾𝐾p �1 +
𝑇𝑇0

𝑇𝑇i
+

𝑇𝑇𝑧𝑧

𝑇𝑇0
�     𝑧𝑧1 = −𝐾𝐾p �1 + 2

𝑇𝑇𝑧𝑧

𝑇𝑇0
�    𝑧𝑧2 = 𝐾𝐾p

𝑇𝑇𝑧𝑧

𝑇𝑇0
 

𝐾𝐾p … 𝑧𝑧𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚í 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜 
𝑇𝑇𝑖𝑖 … 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑟𝑟𝑦𝑦č𝑚𝑚í č𝑦𝑦𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣á 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑘𝑘𝑦𝑦 
𝑇𝑇𝑧𝑧 … 𝑧𝑧𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑦𝑦č𝑚𝑚í č𝑦𝑦𝑠𝑠𝑡𝑡𝑣𝑣á 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡ž𝑘𝑘𝑦𝑦 
𝑇𝑇0 … 𝑣𝑣𝑧𝑧𝑡𝑡𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑣𝑣𝑦𝑦𝑐𝑐í 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑧𝑧𝑦𝑦 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑔𝑔𝑜𝑜𝑡𝑡á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑜𝑜 

(35)  [9] 

 
Z-přenos ideálního PSD regulátoru: 

𝐺𝐺𝑟𝑟(𝑧𝑧) =
𝑧𝑧0 + 𝑧𝑧1𝑧𝑧−1 + 𝑧𝑧2𝑧𝑧−2

1 − 𝑧𝑧−1  
(36)  [9] 
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6.3  Nastavení složek PID regulátoru 
V Matlabu R2012b se nachází možnost návrhu konstant pro nastavení PID regulátoru. Pomoci 

příkazu ,,pidtune“ se provede výpočet P, I, D konstant, dle zvoleného dílčího přenosu soustavy 𝐺𝐺𝑠𝑠. 
Touto funkcí se zvyšuje efektivita práce při syntéze zpětnovazebního regulačního obvodu. Pro přenosy 
𝐺𝐺11(𝑠𝑠) a 𝐺𝐺12(𝑠𝑠) je ideálním řešením PI regulátor, který budeme implementovat do řídicího softwaru. 
 

6.3.1  Výpočet složek P, I 
a) pro Pt100 
 
Při návrhu využijeme již známý přenos 𝐺𝐺11(𝑠𝑠) a příkazem ,,pidtune“ provedeme výpočet. 

𝐺𝐺11(𝑠𝑠) = 𝑡𝑡𝑟𝑟(161, [403000 26570 413 1]); (37)  

𝐺𝐺𝑅𝑅1(𝑠𝑠) = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑧𝑧𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑚𝑡𝑡(𝐺𝐺11(𝑠𝑠), ′𝑃𝑃𝐼𝐼𝐷𝐷′) (38)  

Vypočtený regulátor má pouze P a I složky 
Matlab vyhodnotí konstanty ve tvaru: 

𝑃𝑃𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝑡𝑡1 + 𝐾𝐾𝑖𝑖1
1
𝑠𝑠

 

𝐾𝐾𝑡𝑡1 = 0.0109 

𝐾𝐾𝑖𝑖1 = 0.0000427 

(39)  

 
Pro získání P, I složek je nutné převést rovnici na tvar pro přenos spojitého regulátoru (32). 

𝐺𝐺𝑅𝑅1(𝑠𝑠) = 0.0109 ∗ (1 +
1

255 ∗ 𝑠𝑠
) 

(40)  

𝐾𝐾𝑡𝑡1 = 0.0109 

𝑇𝑇𝑖𝑖1 = 255 
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b) pro DS18b20 
 

Při návrhu využijeme již známý přenos 𝐺𝐺12(𝑠𝑠) a příkazem ,,pidtune“ provedeme výpočet. 

𝐺𝐺12(𝑠𝑠) = 𝑡𝑡𝑟𝑟(135.82, [38780 441.5 1]); (41)  

𝐺𝐺𝑅𝑅2(𝑠𝑠) = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑧𝑧𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑚𝑡𝑡(𝐺𝐺12(𝑠𝑠), ′𝑃𝑃𝐼𝐼′) (42)  

Matlab vyhodnotí konstanty ve tvaru: 

𝑃𝑃𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝑡𝑡2 + 𝐾𝐾𝑖𝑖2
1
𝑠𝑠

 (43)  

𝐾𝐾𝑡𝑡2 = 0.0128 

𝐾𝐾𝑖𝑖2 = 0.0000403 

Pro získání P, I složek je nutné převést rovnici na tvar pro přenos spojitého regulátoru (32). 

𝐺𝐺𝑅𝑅2(𝑠𝑠) = 0.0128 ∗ (1 +
1

317.6 ∗ 𝑠𝑠
) 

𝐾𝐾𝑡𝑡2 = 0.0128 

𝑇𝑇𝑖𝑖2 = 317.6 

(44)  

6.3.2  Implementace PI regulátoru do programu 
RexDraw obsahuje sadu funkčních bloku pro různé typy regulace. Nejvhodnější blok pro teplotní 

regulaci je v demo verzi omezován (blok SMHCC – Regulátor pro procesy s topením a chlazením). 
Proto jsem použil bloky PIDU. Nastavení P, I, D složek je vidět na (Obr. 15). Vnitřní algoritmus 
funkčního bloku v sobě již obsahuje převod spojitého regulátoru (PI) na diskrétní (PS). 

 
Obr. 32) Nastavení parametru PS regulátoru 
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7. Realizace úlohy v systému REX 
Celá softwarová část je vytvořena v programu RexDraw, který se skládá ze dvou .mdl souborů. 

První soubor, tzv. ,,exekuční“ je hlavní, zde se provádí konfigurace úloh, ovladačů, modulů a priorit. 
Při vytváření řídicího systému s více úlohami, je důležité definovat hlavní úlohu. To se provede 
v menu, volbou File/Set as main. Po připojení se k Raspberry PI a nahrání programu, lze sledovat 
aktuální veličiny v reálném čase. Výhoda programu je také ve změně parametrů v blocích při běhu.  

 

  
Obr. 33) Nastavení cyklu programu 

 
V druhém souboru se nachází vytvořený algoritmus regulačního obvodu. Při nahrávání programu 

do cílového zařízení se provede kompilace. Při bezchybném překladu se vytvoři soubor s příponou 
.rex, který se nahrává do cílového zařízení (Raspberry PI). 

Vytvořený program regulačního obvodu se skládá z hlavního systému (H1) a z pěti podsystémů: 
Regulace (S1), ovládáni_ventilátoru (S2), LED_indikace_w(S3), převody (S4), Data_z_Ds18b20 (S5). 

K měření přechodových charakteristik byly vytvořeny Trendy. Celý regulační obvod je možné 
monitorovat, nebo ovládat celkem ze tří míst, z RexDraw (vlevo dole v hlavním programu), 
z RexView, nebo z vizualizace, která lze zobrazit v prohlížeči na adrese 192.168.42.1. 

Cyklus programu se vykonává v určitých časových 
intervalech, které se nastavují v bloku EXEC_1. 
Cyklus programu = Tick0*tick = 0.02*5 = 100 [ms] 
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Obr. 34) Hlavní program H1 
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(S1) Podsystém Regulace  
Podsystém přepíná mezi dvěma PSD regulátory (pro soustavu 𝐺𝐺11(𝑠𝑠) 𝑦𝑦 𝐺𝐺12(𝑠𝑠)). Aktuálně 

používaný regulátor se pozná podle zvoleného teplotního čidla. 
 
 

 
Obr. 35) Podsystém S1 - regulace 
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(S2) Podsystém ovládáni_ventilátoru 
Ventilátor je zvolen podle aktuálního režimu (Auto/Man). V režimu manuálním, ho lze zapínat, 

nebo vypínat. V druhém režimu je vytvořená funkce, která automaticky, dle aktuální odchylky 𝑡𝑡(𝑡𝑡) 
aktivuje, nebo deaktivuje ventilátor. Tuto funkci lze vypnout. 

 
Obr. 36) Podsystém S2 – Ovládání ventilátorů 

 
 
 
 
(S3) Podsystém LED_indikace_w 

V případě, že se teplota liší o ±1°C od požadované hodnoty, LED dioda se rozsvítí, v případě, že 
tomu tak není, LED dioda začne blikat. 

 
Obr. 37) Podsystém S3 – LED indikace (w) 
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(S4) Podsystém Převody 

Převod napětí z analogových vstupů na teplotu a na manuální akční zásah.  

 
Obr. 38) Podsystém S4 - Převody 

 
 
 
 
 
 
 
(S5) Podsystém DS18b20 
Speciální bloky pro získáni teploty z digitálního čidla DS18B20. 

 
Obr. 39) Podsystém S5 – DS18B20 
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8. Přechodové děje s PS regulátorem 
V grafech je zaznamenáno, jak si PS regulátor poradí se změnou teploty. Změřeny byly 

přechodové charakteristiky pro oba použité regulátory. Zobrazeny jsou data z oteplování a 
ochlazování. Vykreslen je i akční zásah regulátoru. 

 
Časové konstanty při ohřevu: 

• Pt100 – z 25°C ⤍ 40°C za 5 minut a 30 sekund. 
• DS18B20 – z 25°C ⤍ 40°C za 9 minut a 25 sekund. 

Časové konstanty při ochlazování: 
• Pt100 – z 40°C ⤍ 30°C za 3 minuty a 30 sekund 
• DS18B20 – z 40°C ⤍ 30°C za 7 minut 

 
Z výsledných časových konstant vyplývá, že teplotní čidlo Pt100, umístěné blíže k topnému tělesu 

se ohřeje i ochladí rychleji, než čidlo DS18B20 umístěné dále od zdroje tepla. Výsledky z pohledu 
ochlazování jsou mírně překvapivé, čidlo umístěné blíže k zdroji tepla se ochladí dříve, než čidlo 
umístěne dále od žárovky. Tento paradox je způsoben různou tloušťkou měděného chladiče v daných 
místech měření. 
 

a) Pro Pt100 

 
Obr. 40) Přechod s PS regulátorem 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 
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Obr. 41) Oteplování a ochlazování s PS regulátorem 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 

 
Obr. 42) Akční zásah PS regulátoru 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 
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b) Pro DS18B20 

 
Obr. 43) Přechod s PS regulátorem 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 

 
Obr. 44) Oteplování a ochlazování s PS regulátorem 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 
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Obr. 45) Akční zásah PS regulátoru 𝑮𝑮𝒓𝒓𝐭𝐭(𝒛𝒛) 
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9. Vizualizace 
Pro řešení vizualizační části bakalářské práce byl zvolen postup vizualizace přes HTTP protokol. 

Základem jsou webové stránky v HTML5, které jsou uloženy v lighttpd serveru na Raspberry PI. 
Jakmile si uživatel zobrazí v prohlížeči příslušnou stránku (IP adresu: 192.168.42.1 Raspberry PI), 
vytvoří se websocketové spojení mezi stránkou a jádrem RexCore. Nebude-li nainstalován, nebo 
aktivován server Lighttpd a websocketový server RexWSTcp, neprovede se komunikace a vizualizace 
se nespustí. Kód stránky je napsán v jazyce html a v Java Scriptu. Návod na instalaci a konfiguraci 
Lighttpd a RexWSTcp serveru se nachází v příloze II. 

 
Obr. 46) RexHMI struktura 

9.1  Nahráváni vizualizace do Raspberry PI 
Před nahráváním je nutno nastavit správnou cestu v konfiguračním souboru lighttpd, který se 

nachází v Raspberry PI. Návod je k nalezení v příloze II. 
Správným nastavením je zaručeno, že se soubory budou nahrávat rovnou do složky rex/hmi. 

Nahráváni je prováděno přes program RexView (Target / PC - Target devices). Dalším krokem je 
zadáni cesty k souborům pro vizualizaci. 

 
Obr. 47) Nahráváni vizualizace 
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9.2  Popis vizualizace 
V hlavním okně se nachází všechny důležité parametry, které se využívají v regulačním obvodu. 

V dolní části se nachází graf požadované hodnoty, aktuálního stavu teploty a akčního zásahu. Rychlost 
obnovy stránky (reakce na změny) jsou nastaveny na 100ms. Přes odkazy z hlavní stránky se lze 
dostat k  nastavení 

• ovládání ventilátorů 
• nastavení P, I, D složek 
• bloku programu (stejný jako v RexDraw) 

 
 
 
 
 

 
Obr. 48) Vizualizace – hlavní stránka 
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Obr. 49) Vizualizace – ovládání ventilátoru 

 
Obr. 50) Vizualizace – blok programu 

 
Obr. 51) Vizualizace – nastavení P, I, D složek 
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10. Závěr 
V bakalářské práci jsem se seznámil s problematikou měření teploty a zpracování signálu. 

Pracoval jsem v programech Eagle 6.5.0, CorelDraw X7, Matlab r2012a, RexDraw, Putty. Prováděl 
jsem identifikaci soustavy a syntézu regulátoru. Řešil jsem připevnění komponent na výukový stojan, 
vedení kabeláže, návrh modelu soustavy. 

Cílem zadání bylo vytvořit přenosnou regulační úlohu pro účely výuky. Zvolená platforma 
RaspberryPI, ArduinoUNO a řídicí systém REXControl je ideální volba pro cenově nenáročnou 
regulaci. Jako meziobvod mezi modelem soustavy a řídicím prvkem, byla vytvořena elektronická 
deska (DPS), která obsahuje napájení jednotlivých komponent, galvanické oddělení a zesílení a úpravu 
signálu z Pt100. Vytvořený model soustavy obsahuje měděný chladič, na kterém jsou upevněny dvě 
teplotní čidla Pt100 a DS18B20. Ohřev je realizován 20W žárovkou a ochlazování 12V ventilátorem. 
Bylo nutné vyřešit konstrukční problémy s upevněním externího zdroje a žárovky, aby se vyzařovaná 
tepelná energie co nejlépe přenášela přes měděný chladič. 

Také byl vytvořen software pro ovládání a regulaci dané soustavy. Pro vytvoření programu bylo 
zapotřebí identifikovat soustavu z přechodové charakteristiky. V programu Matlab – identification-
toolbox jsem vytvořil přibližný matematický model a pomocí příkazu ,,pidtune“ jsem získal P a I 
složky regulátoru pro danou soustavu. Pro vizualizaci jsem vytvořil zdrojový kód pomocí Html a Java 
Scriptu. 

Do budoucna je možné bakalářskou práci rozšířit o digitální display, který by zobrazoval aktuální 
teplotu, nebo přidat 20W odpory pro navýšení výkonu topení. Případně provést dodatečné vylepšení 
vizualizace o přihlašovací a logovací systém propojený s databázemi, nebo navrhnout řízení soustavy 
jako MIMO systém, jeden samostatný regulátor bude řídit výkon žárovky a druhý bude řídit otáčky 
ventilátoru. Na vytvořené soustavě je možné vytvářet nová pokročilejší regulační schémata. 
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Příloha I – Elektronika modelu a seznam součástek 
Plošný spoj modelu v měřítku 1:1 

  
Obr. I.) Spodní strana    Obr. II.) Vrchní strana 

 
Osazení součástek 

  
Obr. III.) Osazení virtuální   Obr. IV.) Osazení skutečné 

 
 
 
Schéma zapojení
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Seznam součástek 
 

Kondenzátory Odpory 
 C1 100n R1 200R 

C2 100n R2 2k7 
C3 100n R3 10k 
C4 100n R4 10k 
C5 100n R5 2k2 
C6 100n R6 2k2 
C7 1u/50V R7 3k3 
C8 1u/50V R8 4k7 
C9 1u/50V R9 250R 
C10 1u/50V R10 250R 
C11 100n R11 330R 
C12 100n R12 1k2 
C13 100n R13 330R 

  
R14 1k2 

Svorkovnice 
 

Polovodiče 
 +5V AK500/2 U1 INA126U 

+12V AK500/2 U2 NCP1729SN35T1G 
LED1 AK500/2 U3 LMP2011MF 
1-WIRE AK500/3 U4 AD8276ARMZ 
LED2 AK500/2 U5 ADR3433ARJZ 
ARD-DO oboustranný kolík S1G6 Q1 IRF510 
ARD-IN oboustranný kolík S1G4 Q2 IRF510 
POT AK500/3 IC1 AD8603AUJZ 
PT100 AK500/4 OK1 PC817 
TL oboustranný kolík S1G6 OK2 PC817 
VENTILATOR vidlice, PSH02-03PG 

  ZAROVKA AK500/2 
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Příloha II – Instalace a konfigurace 
Instalace runtime jádra RexCore 
Postup instalace: 

• Ujistěte se, že je na Raspberry PI nainstalován operační systém Raspbian. 
• Ujistěte se, že máte nakonfigurovanou síť a přístup na Internet. 
• Přihlaste se na vaše Raspberry PI. 
• aktualizujte seznam dostupných balíčků distribuce Raspbian. 

sudo apt-get update 
• Aktualizujte Raspberry Pi na nejnovější verzi. 

sudo apt-get upgrade 
• V editoru nano otevřete soubor /etc/apt/sources.list. 

sudo nano /etc/apt/sources.list 
• Na konec souboru přidejte následující dvě řádky. 

deb http://download.rexcontrols.cz/repositories/debian-rex-2.10/ wheezy contrib 
deb  http://download.rexcontrols.cz/repositories/debian-rex-2.10/ wheezy non-free 

• Uložte soubor stisknutím Ctrl+X, pak Y a pak Enter. 
• Stáhněte si veřejný klíč REX Controls. 

sudo wget -O /tmp/rex.pub https://www.rexcontrols.cz/media/keys/rex-debian-key.pub 
• Přidejte klíč REX Controls mezi důvěryhodné. 

sudo apt-key add /tmp/rex.pub 
• Výsledek operace musí být OK, jinak nebudete moci stáhnout balíčky řídicího systému 

REX. 
• Znovu aktualizujte seznam dostupných balíčků. 

sudo apt-get update 
• Nainstalujte runtime jádro a ovladač systému REX pro Raspberry Pi. 

sudo apt-get install rexcore rex-rpidrvt 
 
Propojení mezi Rashberry PI a Arduino UNO 
Postup instalace: 

• Ujistěte se, že je nainstalováno jádro RexCore na Raspberry PI 
• Ujistěte se, že jsou nainstalovány vývojové nástroje řídicího systému REX 
• V příloze je ke stažení projekt REXDuino 
• Zkompilovat sketch REXduino_slave pomocí Arduino IDE 
• Povolit 1-Wire, odkomentovat #define USE1WIRE v REXduino_slave.ino 
• Nahrát do Arduino 
• Propojit Arduino s Raspberry PI USB kabelem 
• Zkompilovat projekt REXduino master a nahrát ho do Vašeho Raspberry Pi přes RexDraw 
• Při programování v RexDraw použít REXduino masky. 
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Instalace RexHmi pro vizualizaci 
Postup instalace: 

• aktualizujte seznam dostupných balíčků. 
sudo apt-get update 

• Nainstalujte Lighttpd webserver a websocketový server RexWSTcp  
sudo apt-get install rexwstcp lighttpd lighttpd-mod-websocket 

• Máte-li nainstalované jiné aplikace, které využívají port 80, budete muset v konfiguraci 
Lighttpd změnit defaultní port. 

• Povolte v Lighttpd websocketový modul  
sudo /usr/sbin/lighty-enable-mod websocket 

• Restartujte Lighttpd 
sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload 

 

Postup pro správné nastavení vizualizace 
Postup instalace: 

• Stáhněte si program Putty pro vzdálený přístup do Raspberry PI 
• Připojte se a přihlaste se na uživatele rex (heslo: rex) 
• Do příkazového řádku napište sudo –s (přidání práv pro úpravu souboru) 
• Spusťte správce souborů, příkazem mc 
• Nalezněte soubor /etc/lighttpd/lighttpd.conf a otevřete 
• Nastavte položku server.document-root na rex/hmi 
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Příloha III – Grafický návrh 

 
Obr. V.) Grafický návrh   
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Příloha IV – Obsah CD 
 

• Bakalářská práce ve formátu .pdf 
• instalační soubor řídicího systému REX 
• vytvořený plošný spoj v programu Eagle 
• naměřená data při identifikaci 
• grafický návrh v CorelDraw X7 
• návrh regulačního obvodu v RexDraw 
• vizualizační soubory 
• krátké video práce s modelem 
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