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Anotace  

CHOWANIOK, M. Řízení a vizualizace laboratorního modelu pro PLC automat: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní 

programy, Katedra automatizační techniky a řízení (Fakulta strojní), 2017, 75 s. Vedoucí 

práce: MAHDAL, M. 

Model slouží pro výuku programování PLC automatů. Jeho přínosem pro výuku je 

možnost sledovat průběhy parametrů regulace a editace stavitelných parametrů 

regulátoru v reálném čase. Tyto funkce mají pomoci studentům lépe pochopit a osvětlit 

princip zpětnovazebního řízení. Diplomová práce se zabývá identifikací a syntézou 

regulačních úloh modelu vybranými metodami, tvorbou programu pro PID regulaci a 

tvorbou HMI aplikace. Výsledky regulací jsou následně porovnány a zhodnoceny. 

Vizualizační aplikace umožňuje prohlížení trendů systémových veličin regulátorů, editaci 

stavitelných parametrů regulátorů, ukládaní dat na flash paměť a ovládaní všech prvků 

panelu.  

Klíčová slova 

PLC, Siemens, Simatic S7-1500, Step 7, TP700, TIA Portal, HMI, WinCC, display, 

identifikace, regulace, laboratorní model  

Annotation 

CHOWANIOK, M. Control and Visualization of Laboratory Model for PLC automat: 

Master’s thesis. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, University Study 

Programmes, Department of Control System and Instrumentation (Faculty of Mechanical 

Engineering), 2017, 75 p. Thesis head: MAHDAL, M. 

 The model is used to teach programming PLC. Its benefit in teaching is the ability to 

monitor the parameters of the controller and edit the regulator parameters in real time. 

These features help students to better understand and explain the principle of feedback 

control. This master thesis deals with the identification and synthesis of the regulatory 

tasks of the model using selected methods, creation of a program for PID regulation and 

creation of HMI application. The results of the regulations are compare and evaluate. The 

visualization application allows you to view system controller trends, edit controller 

parameters, store data on flash memory and control all panel elements. 

Keywords 

 PLC, Siemens, Simatic S7-1500, Step 7, TP700, TIA Portal, HMI, WinCC, display, 

identification, regulation, laboratory model 

  



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

6 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................. 11 

2 Identifikace systémů .......................................................................................... 12 

2.1 Experimentální identifikace ........................................................................ 12 

2.2 Analytická identifikace ................................................................................ 12 

2.3 Používané experimentální metody ............................................................. 13 

2.4 Volba pracovního bodu nelineárních systémů ............................................ 17 

3 Syntéza regulačního obvodu ............................................................................. 18 

3.1 Univerzální experimentální metoda ............................................................ 18 

3.2 Metoda SIMC ............................................................................................. 20 

3.3 Metoda násobného dominantního pólu ...................................................... 20 

3.4 Metoda požadovaného modelu (Inverzní dynamiky) .................................. 21 

4 Popis výukového modelu .................................................................................. 23 

5 Vizualizační prostředky ..................................................................................... 27 

6 Identifikace systémů modelu ............................................................................. 29 

6.1 Kalibrace prvků modelu .............................................................................. 29 

6.2 Statické charakteristiky soustav ................................................................. 31 

6.3 Aproximace přechodových charakteristik ................................................... 34 

6.3.1 Systém proudění vzduchu ................................................................... 36 

6.3.2 Teplotní systém ................................................................................... 37 

6.3.3 Světelný systém .................................................................................. 38 

7 Tvorba řídicího programu .................................................................................. 40 

7.1 Blok PID regulátoru .................................................................................... 40 

7.2 Wind–up effect ........................................................................................... 42 

8 Syntéza regulátorů ............................................................................................ 46 

8.1 Syntéza regulátoru pro systém proudění vzduchu ...................................... 46 

8.2 Syntéza teplotního systému ....................................................................... 50 

8.3 Syntéza světelného systému ...................................................................... 54 

8.4 Porovnání výsledků syntézy regulátorů ...................................................... 59 



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

7 

 

9 Tvorba HMI ....................................................................................................... 63 

9.1 Hlavní obrazovka ....................................................................................... 63 

9.2 Obrazovka regulace teploty ........................................................................ 64 

9.3 Obrazovka regulace proudění vzduchu ...................................................... 65 

9.4 Obrazovka regulace svítivosti..................................................................... 66 

10 Závěr ................................................................................................................. 70 

11 Seznam použité literatury .................................................................................. 73 

12 Seznam příloh ................................................................................................... 75 

 

  



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

8 

 

Seznam použitých zkratek  

A/D   Analog Digital converter – analogově číslicový převodník 

AI   Analog Input – analogový vstup 

AQ, AO  Analog Output – analogový výstup 

CFM   Cubic Foot per Minute – krychlová stopa za minutu   

DI   Digital Input – digitální (diskrétní) vstup 

DQ   Digital Output – digitální (diskrétní) výstup 

HMI    Human Machine Interface – rozhraní mezi člověkem a přístrojem 

IMC    Internal Model Control – řízení s vnitřním modelem 

LAD   Ladder Logic 

MNDP   Metoda násobného dominantního pólu 

MOM    Metoda optimálního modulu 

MPM    Metoda požadovaného modelu 

OB   Organizační blok 

P   Proporcionální regulátor, proporcionální složka regulátoru 

PI   Proporcionálně integrační regulátor 

PID   Proporcionálně integračně derivační regulátor 

PLC    Programmable Logic Controller – programovatelný logický automat 

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition – dispečerské řízení a 
sběr dat 

SCL   Structured Control Language 

TIA    Totally Integrated Automation – plně integrovaná automatizace 

UEM   Univerzální experimentální metoda 

USB   Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 

WinCC   Vývojové prostředí pro HMI a SCADA od Siemens 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vytvoření HMI aplikace a PLC programu 

zprostředkovávající přistup k perifériím výukového modelu a zlepšit tak studentům 

možnost pochopit regulační procesy vyskytující se na modelu. Současně práce ověřuje 

metody identifikace a syntézy regulačních systémů a porovnává jejich výsledky. 

Prvním bodem je obeznámení se s laboratorním modelem řízeným pomocí PLC 

automatu Siemens Simatic S7-1500. Následovalo vyšetření stavu a nedostatků, které se 

na modelu vyskytují a které bude případně nutno řešit. Při prvotním ověřením funkčnosti 

všech periférií modelu nebyl shledán žádný nedostatek či nefunkčnost. Během používání 

regulačních úloh se však vyskytl problém ve formě vysoké hystereze žárovky, která 

figuruje v úloze řízení teploty a světla. Hystereze byla závislá na teplotě tranzistoru, 

ovládajícího žárovku, a tedy na době běhu úlohy. Problém byl vyřešen výměnou 

součástky a vytvořením aktivního chlazení. 

Následujícím bodem práce je průzkum využití HMI panelu TP700 Comfort a návrh 

HMI aplikace. Panel bude mít za úkol prostředkovat vizualizaci veličin vyskytujících se 

v regulačním pochodu. Dalšími funkcemi vizualizace jsou ukládání měřených dat, editace 

stavitelných parametrů regulátorů, prohlížení trendů veličin a ovládání prvků panelu.  Díky 

tomu budou mít studenti pracující na modelu možnost sledovat průběh regulace. 

Dalším krokem je identifikace systémů tří zpětnovazebních úloh, které jsou regulace 

proudění vzduchu v potrubí, regulace teploty a regulace svítivosti. Identifikace těchto 

systémů bude realizována pomocí měření přechodových charakteristik a následné 

aproximace použitím především jednobodové metody. Průběhy veličin jsou měřeny 

v prostředí TIA Portal, který je určeno pro vývoj aplikací PLC automatů Siemens. 

Zpracování dat je prováděno pomocí programu MATLAB. Před měřením přechodových 

charakteristik je však nutné vytvořit funkce, sloužící pro přepočtení napěťových signálů ze 

snímačů na fyzikální jednotky. Za tímto cílem byly změřeny kalibrační statické 

charakteristiky. 

Z přenosů získaných identifikačními metodami je možné provést syntézu regulátorů, 

které budou zmiňované úlohy řídit. Kvalita regulace je následně posouzena z hlediska 

relativního překmitu, doby regulace a trvalé regulační odchylky. Výstupem této části je 

porovnání kvality regulace pro různá nastavení regulátorů získaných zvolenými metodami 

syntézy. Ověření regulačních procesů je prováděno pomocí vytvořeného PID regulátoru, 

který využívá algoritmu dopředné obdélníkové metody a obsahuje ošetření antiwind–up 

funkci. Součástí práce je vývoj algoritmu PID regulátoru a teoretický rozbor používaných 

metod algoritmizace regulace.   
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2 Identifikace systémů 

Cílem identifikace systémů je odhad parametrů systému a vytvoření jeho 

matematického modelu. Metody identifikace systémů se řadí do dvou odvětví na 

experimentální a analytické metody.  

V technické praxi se často setkáme s případy, kdy je nutné oba přístupy vzájemně 

kombinovat. Oba přístupy mají své přednosti a nevýhody. Zásadní rozdíl je v tom, že 

analytické postupy sestavení matematického modelu umožňují analyzovat dynamické 

vlastnosti vyvíjených zařízení ještě před jejich zhotovením. Simulační závěry tak mohou 

významně přispět k dimenzování zařízení, mohou upřesnit projekční náklady zařízení 

a urychlit tak cestu k finálnímu výrobku s minimalizací výroby prototypů. Analyticky 

získané modely lze upřesnit pomocí měření a aplikace metod experimentální identifikace 

na prototypovém nebo zkušebním zařízení. (Noskievič 1999) 

2.1 Experimentální identifikace  

Předmětem experimentální identifikace systémů je vyšetření dynamických vlastností 

systému a stanovení jeho matematického modelu experimentálním postupem. Pomocí 

vhodných testovacích signálů působíme na systém a zaznamenáváme jeho odezvu. 

Z vyhodnocení měřených signálů určíme model systému. (Noskievič 1999) 

Experimentální metody vyžadují fyzickou existenci zkoumaného objektu, možnost 

působit na systém experimentálními signály a měření výstupních stavů systému. 

Z hlediska měření jsou tyto metody náročné na přístrojové vybavení, ale z pohledu 

znalosti zkoumaného systému jsou nenáročné. Obecně však platí, že vyšší znalost vnitřní 

struktury systému je výhodou.  

2.2 Analytická identifikace 

Analytické metody identifikace vyžadují hlubokou znalost prověřovaného systému. 

Tyto metody jsou náročné na znalost matematických a fyzikálních souvislostí tvořících 

funkci systému. 

Deterministické metody 

Na vstup systému se přivádí deterministický signál. Deterministický signál musíme 

umět matematicky popsat a znát jeho hodnotu v každém okamžiku. Běžně používanými 

signály jsou: harmonický signál, obdélníkový, jednotkový skok, rampový signál atd. 
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Stochastické metody 

Na vstup systému se přivádí pseudonáhodný signál. Řešení stochastickými metodami 

vede na pravděpodobnostní a statistická řešení, jako jsou korelační analýza a metoda 

nejmenších čtverců. 

Online metody 

Vyhodnocení dat v reálném čase. 

Off-line metody 

Měřená data jsou uložena a vyhodnocena později. 

 Aktivní metody 

Signály použité pro vybuzení systému jsou vytvářeny uměle.  

Pasivní metody 

Pro vybuzení systému jsou použity přirozené signály vyskytující se v procesu. 

Parametrické metody 

Je nutno předem znát strukturu modelu nebo jí během identifikace určit. 

Neparametrické metody 

Výstupem takovéto metody je model, zpravidla ve tvaru přechodové, váhové nebo 

frekvenční charakteristiky v grafické nebo tabulkové formě. 

2.3 Používané experimentální metody 

V této kapitole jsou popsány nejběžnější experimentální deterministické identifikační 

metody, které používají pro identifikaci systému přechodovou charakteristiku. Struktura 

modelu je předem známá nebo je určená během identifikace. Jedná se tudíž 

o parametrické metody. 

Aproximace proporcionální soustavou se setrvačností 1. řádu – jednobodovou 
metodou 

Proporcionálním přenosem se setrvačností 1. řádu se aproximují soustavy, které mají 

přechodovou charakteristiku odpovídající obr. 2.1. Taková soustava je popsána 

přenosem: 

 = + 1 
(1)  
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Zesílení K a časová konstanta T1 jsou vypočteny dle následujících vztahů. 

 = ∞∞  
(2)  

 = 0,63 ∞  (3)  

 

 

Obr. 2.1 – Aproximace proporcionální soustavou se setrvačností 1. řádu (Slovák 2017) 

Aproximace dvoubodovou metodou 

Pro identifikaci přechodové charakteristiky je dostupných mnoho metod a postupů. 

Tato metoda je určená pro proporcionální systémy a přechodové charakteristiky 

s aperiodickým průběhem, viz. obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 – Aproximace dvoubodovou metodou (Slovák 2017) 

Požadovaný přenos má tvar: 

 = + 1  
(4)  

1) Stanovíme hodnoty , = 0,7 ∞ 		 a , = 0,33 ∞  a k nim stanovíme 

časové okamžiky t0,7 a t0,33. 

2) Z hodnot  t0,7 a t0,33 vypočteme parametry přenosu. 
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 = 1,498 , 0,498 ,  (5)  

 = 1,245 , ,  (6)  

3) Zesílení K se vypočte podle vztahu: 

 = ∞∞  
(7)  

Strejcova metoda 

Pro účely, kdy soustava není zatížena dopravním zpožděním nebo soustavu 

identifikujeme bez něj a zpoždění přičítáme potom, je vhodná tzv. Strejcova metoda. 

Metoda je určena pro aproximaci přechodových charakteristik s aperiodickým průběhem, 

viz. obr. 2.3. 

¨ 

Obr. 2.3 – Tvar přechodové charakteristiky pro použití Strejcovy metody 
(Slovák 2017) 

Vykazuje-li odezva systému aperiodický průběh, lze ji aproximovat pomocí 

proporcionální soustavy se setrvačností 2. řádu s rozdílnými časovými konstantami nebo 

proporcionální soustavou n-tého řádu se stejnými časovými konstantami. Volba soustavy 

záleží na hodnotě parametru , který se vypočte: 

 =  
(8)  

kde  Tu - doba průtahu 

Tn - doba náběhu 
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Pokud je parametr  menší než 0,1, volíme pro aproximaci obrazový přenos 

s rozdílnými časovými konstantami. Pokud je  větší než 0,1, volíme obrazový přenos se 

stejnými časovými konstantami. 

Pro proporcionální soustavu 2. řádu s rozdílnými časovými konstantami 

Výstupní přenos má následující tvar: 

 = + 1 ∙ + 1  
(9)  

Parametry přenosu (9) určíme následujícím způsobem pomocí obr. 2.4: 

 

Obr. 2.4 – Identifikace vedoucí na přenos s rozdílnými časovými konstantami 
(Slovák 2017) 

1) Výpočet zesílení: 

 = ∞∞  
(10) 

2) Pro hodnotu 0,72y(∞) odečteme z přechodové charakteristiky časový okamžik t1 

a vypočteme součet časových konstant T1 a T2 podle vztahu: 

 + = 1,2564 
(11) 

3) Vypočteme časový okamžik t2 podle vzorce: 

 = 0,3574 ∙ +  (12) 

Z grafu přechodové charakteristiky odečteme hodnotu y(t2) a podle tabulky 1 určíme 

poměr časových konstant , kde: 

 =  
(13) 



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

17 

 

4) Ze známého součtu a poměru časových konstant vypočteme T1 a T2 

Tabulka 1 – Určení poměru časových konstant 

y(t2)  y(t2)  

0,30 0,000 0,22 0,183 

0,29 0,023 0,21 0,219 

0,28 0,043 0,20 0,264 

0,27 0,063 0,19 0,322 

0,26 0,084 0,18 0,403 

0,25 0,105 0,17 0,538 

0,24 0,128 0,16 1,000 

0,23 0,154   

2.4 Volba pracovního bodu nelineárních systémů 

Pokud chceme vytvořit lineární model systému, který vykazuje vlastnosti nelineárního, 

je nejjednodušší cestou identifikovat systém v pracovním bodě. Pracovnímu bodu 

odpovídá ustálená hodnota vstupní veličiny a k ní odpovídající ustálená hodnota 

výstupního signálu. Tento bod by se měl nacházet ve středu lineárního pracovního 

rozsahu statické charakteristiky vyšetřovaného systému, jak zobrazuje obr. 2.5. 

 

 

  

lineární část 
u 

0 

y 

– měřená veličina 

– aproximovaný průběh 

– linearizace v pracovním bodě  

pracovní bod 

Obr. 2.5 – Pracovní bod 
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3 Syntéza regulačního obvodu 

Syntézou regulačního obvodu rozumíme návrh struktury a parametrů regulátoru za 

účelem naplnění požadavků kladených na kvalitu a cíle regulačního pochodu. Kvalitu 

tohoto návrhu lze posuzovat mnoha kritérii z hlediska výsledného regulačního procesu. 

Metody syntézy se odlišují z hlediska požadavků na regulační pochod či principu metody.  

V této práci budou popisovány a používaný metody syntézy regulátoru, které 

vycházejí ze znalosti modelu řízené soustavy.  

3.1 Univerzální experimentální metoda  

Z mnoha existujících experimentálních metod je níže uvedena velmi jednoduchá, 

a přesto ve většině praktických případů účinná metoda. Je vhodná pro soustavy 

s následujícími L – přenosy. (Vítečková, Víteček 2011) 

 = + 1  
(14) 

 =  
(15) 

Umožňuje seřídit konvenční analogové regulátory jak z hlediska žádané veličiny w (t), 

tak i poruchové veličiny v(t) působící na vstupu regulované soustavy, přičemž kritériem 

kvality regulace může být nejrychlejší odezva bez překmitu, nejrychlejší odezva 

s relativním překmitem κ = 0,2 (20 %) a minimální kvadratická regulační plocha. 

(Vítečková, Víteček 2011) 

Návrh parametrů a typ regulátoru probíhá výběrem z tabulek podle požadovaného 

druhu regulačního pochodu a účelu regulace.  
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Tabulka 2 – Stavitelné parametry analogových regulátorů pro „univerzální“ 
experimentální metodu 1 (Vítečková, Víteček 2011) 

 

Tabulka 3 – Stavitelné parametry analogových regulátorů pro „univerzální“ 
experimentální metodu 2 (Vítečková, Víteček 2011) 
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3.2 Metoda SIMC 

Metoda patří mezi jednoduché a účinné způsoby seřizování analogových regulátorů. 

Vychází z regulace s vnitřním modelem – IMC (Internal Model Control) a proto její autor 

navrhuje zkratku SIMC interpretovat jako SIMple Control nebo Skogestad IMC. Metoda 

SIMC vychází z požadovaného přenosu řízení a měla by zaručovat maximální relativní 

překmit 5 %.  (Vítečková 2008) 

 = 1s + 1 e  
(16) 

Tabulka 4 – Hodnoty stavitelných parametrů analogových regulátorů pro metodu 
SIMC (Vítečková, Víteček 2011) 

 

3.3 Metoda násobného dominantního pólu 

Metoda násobného dominantního pólu (MNDP) je analytická metoda, která je vhodná 

jak pro pedagogické účely, tak i pro technickou praxi. Analytickou cestou umožňuje určit 

hodnoty stavitelných parametrů konvenčních regulátorů i regulátorů se dvěma stupni 

volnosti za předpokladu, že regulační pochod má být nekmitavý. 

U proporcionálních soustav s dopravním zpožděním MNDP dává poměrně kvalitní 

regulační pochod z hlediska žádané w(t) i poruchové v(t) veličiny. Problémy vystupují při 
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malých hodnotách dopravního zpoždění, kdy odezva na skokovou změnu polohy žádané 

veličiny w(t) obsahuje překmit, který může v některých případech být nežádoucí. 

(Vítečková, Víteček 2011) 

Tabulka 5  – Stavitelné parametry analogových regulátorů PI a PID pro metodu 
násobného dominantního pólu (Vítečková, Víteček 2011) 

 

3.4 Metoda požadovaného modelu (Inverzní dynamiky) 

Metoda požadovaného modelu je velmi jednoduchá a účinná metoda, která byla 

zpracována na Fakultě strojní VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Metodou je možné 

seřizovat spojité a konvenční číslicové regulátory. Metoda vychází ze vztahu pro přímou 

syntézu a používá koeficient   určující velikost žádaného překmitu. (Vítečková, Víteček 

2011) 

U soustav bez dopravního zpoždění je dynamika přechodového děje závislá na volbě 

časové konstanty uzavřeného regulačního obvodu wT . 
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Tabulka 6 – Stavitelné parametry konvenčních regulátorů pro metodu 
požadovaného modelu (Vítečková, Víteček 2014) 

 

Tabulka 7  Hodnoty koeficientů  a  pro požadovaný relativní překmit κ (Vítečková, 
Víteček 2014) 
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4 Popis výukového modelu 

Model slouží pro výuku programování PLC automatů a práci s jeho periferiemi. 

Program určený po výuku regulačních procesů je vytvářen na PLC firmy Siemens, Simatic 

S7 – 1500. 

Koncepce modelu je navržena jako ovládací panel, který je vyrobený z matného 

plexiskla. Rozměry modelu jsou 400 × 350 × 40 mm. Skříň modelu lze otevřít pomocí 

odnímatelné zadní stěny. Díky tomu lze přistupovat k elektronice uvnitř modelu. Na čelní 

straně se nachází vizualizační a ovládací prvky. Prvky jsou připojeny k PLC pomocí 

konektorů, které jsou umístěny na horní straně modelu. Na levé straně boxu je umístěn 

konektor pro napájení. (Chowaniok 2015) 

Zpětnovazební řízení 

Hlavní částí modelu jsou zpětnovazební úlohy. Mezi ně patří dva systémy pro regulaci 

proudění vzduchu, systém regulace teploty a regulace svítivosti.  

Základem úloh pro regulací proudění vzduchu je PVC potrubí, na jehož konci je 

průtokoměr, který snímá vystupující proudění vzduchu. Proud vytváří dva ventilátory na 

opačných koncích potrubního systému. Ventilátory jsou řízeny signálem z analogových 

výstupů PLC. Výstup z průtokoměru je připojen na analogový vstup PLC. Díky tomu je 

možné pomocí ventilátoru regulovat průtok vzduchu, přičemž průtokoměr slouží jako 

zpětná vazba. Druhý ventilátor, umístěný ve vedlejší větvi potrubí, je možné použít jako 

působící porucha.  

Ve střední části potrubí je umístěna žárovka o výkonu 5 W. Teplota v okolí žárovky je 

snímána pomocí snímače, který je instalován v blízkosti žárovky. Díky tomu je možná 

úloha se zpětnovazebním řízením teploty žárovky. Opět je možné použít proudění 

vzduchu jako poruchy a proudu protékající žárovkou jako akční veličiny. 

Třetí možností zpětnovazebního řízení je regulace svítivosti žárovky. Intenzita světla 

je měřena pomocí fotoodporu v zapojení napěťového děliče. Na základě tohoto napětí, je 

možné řídit svítivost žárovky. Výše zmíněná střední část potrubí modelu je zobrazena na 

následujícím obrázku viz. obr. 4.1. (Chowaniok 2015) 
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Obr. 4.1 – Nákres střední části potrubí (Chowaniok 2015) 

Digitální úlohy 

V další části modelu jsou prvky sloužící pro práci s digitálními signály. Ty jsou 

umístěny v levé horní části modelu. Pro zobrazení diskrétních výstupů jsou zde umístěny 

panelové kontrolky dvou barev. Pro ovládání digitálních vstupů jsou použity tlačítka 

a přepínače. 

Analogové úlohy 

Poslední část modelu, umístěná vlevo dole, je věnovaná práci s analogovými signály. 

Jsou zde umístěny potenciometry pro realizaci analogových vstupů do PLC a panelový 

voltmetr se žárovkou, na kterých jsou zobrazovány analogové výstupy. Fotografii modelu 

lze vidět na následujícím obrázku obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 – Pohled na model 
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Na modelu jsou kromě již zmíněných prvků umístěny také panelové zdířky, které 

slouží pro připojení externích zařízení. Díky tomu je možné k modelu připojit nové typy 

akčních či snímacích členů a vytvořit tak další laboratorní úlohy. 

Další výhodou modelu je modularita potrubí, které slouží pro regulační úlohy. Potrubí 

lze kompletně a jednoduše rozložit a případně jeho díly vyměnit za jiné. Tato skutečnost 

opět přispívá k možnosti vytvářet nové úlohy. 

Komunikace s PLC 

Model je k PLC automatu připojen pomocí dvou třiceti sedmi pinových konektorů. 

Osazení konektorů je standardizováno v rámci učebny. Model je tak možné připojit 

k jakému kdekoli PLC a jednoduše začít pracovat. 

Ventilátor SUNON  

V kapitole se budeme zabývat prouděním vzduchu vytvářeného axiálním ventilátorem 

a vedením proudu vzduchu potrubím.  

U axiálních ventilátorů, jako je na obr. 4.3, proudí vzduch ve směru osy otáčení 

oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých 

nároků na dopravní tlak. V našem případě, kdy je ventilátor na vstupu do potrubí, se 

z důvodu přetlaku za ventilátorem vyskytuje velká průtoková ztráta. Tato skutečnost je 

hlavní příčinou průtokových ztrát v potrubí. Další příčinou je vedlejší větev potrubí, kde je 

část objemu vzduchu odváděna. Ztráty vznikají také díky překážkám v dráze proudění 

vzduchu.  

Pro vhánění vzduchu do soustavy jsou použity ventilátory značky Sunon model 

PMD1204PQB1 s rozměry 40 × 40 × 28 mm. Ventilátory jsou napájeny 12 V a 330 mA. 

Výkon ventilátoru je tedy 4 W. Jmenovité otáčky jsou 15000 ot.·min-1. Důležitým 

parametrem v naší aplikaci je průtok vzduchu, který zde dosahuje až 18,9 CFM, což je 

0,533 m3·min-1. Ventilátor je vybaven kuličkovým ložiskem.  

 

Obr. 4.3 – Ventilátor Sunon PMD1204PQB1 (Sunon 2014) 
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Ověření funkčnosti modelu 

Při ověřování funkčnosti modelu byl napsán program, který využíval všechny 

hardwarové prvky modelu. Dle očekávání všechny prvky modelu fungovaly správně. 

Většina součástí pracujících s analogovými signály je však zatížena nelinearitami, které 

jsou popsány v dalších kapitolách.  

Navzdory předchozímu potvrzení správné funkčnosti modelu se během měření 

regulačních pochodů teplotního systému projevil nedostatek ve formě hystereze topící 

žárovky. Zmiňovaná skutečnost vysoce ovlivňovala regulační pochod. Hystereze byla 

přímo úměrná velikosti teploty tranzistoru řídícího protékající proud žárovkou. Zapojení 

žárovky lze vidět na obr. 4.4.  

 

Obr. 4.4 – Zapojení topící žárovky v potrubí 

Pro řešení problému bylo nutné vyměnit NPN tranzistor za jiný stejné řady s větším 

zátěžovým výkonem a kolektorovým proudem. Jako další opatření byla provedena 

instalace aktivního chlazení tranzistoru. Tranzistor byl připevněn na hliníkový chladič 

s ventilátorem o výkonu 0,8 W. Po provedení těchto úkonů je hystereze žárovky 

zanedbatelná a je možná regulace teploty, která odpovídá předpokládaným průběhům. 

Zhotovené chlazení lze vidět na obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5 – Instalace aktivního chlazení 
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5 Vizualizační prostředky 

Kapitola se zabývá popisem hardwarového zařízení sloužícího pro zmiňovanou 

vizualizační aplikaci a prostředí WinCC, které je použito jako nástroj pro tvorbu HMI 

aplikace. 

Simatic WinCC 

Simatic WinCC je softwarový nástroj pro tvorbu operátorských rozhraní (HMI). 

Umožňuje efektivně řešit ovládací úlohy všech typů, od ovládání jednotlivých strojů až po 

komplexní vizualizaci složitých technologických procesů, a to se všemi zařízeními skupiny 

Simatic HMI – od operátorských panelů řad Basic Panel a Comfort Panel až po 

vizualizační prostředky používané v systémech typu SCADA. Nástroj Simatic WinCC je 

součástí nového centrálního inženýrského prostředí TIA Portal, v němž je těsně spjat 

s vývojovým softwarem Simatic Step 7 pro řídicí jednotky Simatic. Odpadá tudíž 

opakované vkládání vstupních údajů do projektů automatizačních systémů. Díky ústřední 

správě dat v prostředí TIA Portal je také trvale zaručena jejich konzistence v celém 

projektu. 

 Nástroj Simatic WinCC je k dispozici v různých verzích, počínaje verzemi WinCC 

Basic pro operátorské panely řady Simatic Basic Panel po WinCC Comfort pro panely 

Simatic všech řad. Verze WinCC Advanced ve spojení s WinCC Runtime Advanced navíc 

podporuje vizualizaci na úrovni strojů s použitím PC a verze WinCC Professional 

doplňkově nabízí také rozsáhlé funkční schopnosti potřebné v systémech typu SCADA. 

Nástroj jako novinky nabízí např. symbolické adresování u řídicích jednotek, integrovanou 

knihovnu softwarových modulů, ovladače pro komunikaci se systémy jiných 

značek v rámci standardů a také nové funkce pro správu receptur. 

Simatic TP700 Comfort 

Simatic TP700 Comfort zobrazený na obr. 5.1 je uživatelský dotykový panel, určený 

pro jednoduché HMI aplikace. Displej má úhlopříčku 7 palců a 16 777 216 barev. Panel je 

napájen pomocí 24 V stejnosměrného napětí při výkonu 12 W.  

V naší aplikaci panel komunikuje s PLC pomocí průmyslové komunikační sběrnice 

PROFINET. Tento model disponuje řadou dalších komunikačních rozhraní jako je 

PROFIBUS, RS 485 a RS 422. V naší aplikaci je také využito možnosti připojení USB 

zařízení.  
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Obr. 5.1 – Simatic TP700 Comfort (Siemens 2017) 
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6 Identifikace systémů modelu 

K výukovému modelu bylo přistupováno jako k tzv. Black boxu.  Proto bylo potřeba 

určit pracovní rozsahy jednotlivých aktivních prvků a převodní funkce mezi napěťovými 

signály a fyzikálními veličinami. Na analogových kartách PLC jsou nastaveny vstupy 

a výstupy v rozsahu ± 10 V. Úlohy obsahující výukový model však pracují s napětím 

v rozsahu 0 až 10 V. Jsme tedy ochuzení o polovinu použitého rozsahu. 

6.1 Kalibrace prvků modelu 

Tato kapitola se zabývá měřením a vyhodnocením statických charakteristik 

jednotlivých prvků modelu tvořících zmiňované systémy.  Grafy závislostí slouží pro 

vytvoření přepočtových funkcí v programu PLC. Napětí je přepočteno na průtok vzduchu 

za minutu a teplotu. Díky tomu je pak možná práce s reálnými fyzikálními veličinami. 

Kalibrování ventilátorů 

Pro ověření průtoku vzduchu ventilátoru v závislosti na napájecím napětí byl použit 

anemometr YK-2001TM, který je zobrazen na  obr. 6.1.  

 

Obr. 6.1 – Anemometr YK-2001TM 

Pomocí anemometru byla změřená statická charakteristika závislosti rychlosti 

proudění vzduchu na napájecím napětí ventilátoru. Z  rychlosti byl následně vypočten 

průtok vzduchu.  

Tabulka 8 – Statická charakteristika ventilátoru 

U [V] Q [m
3
/min] v [m/s] 

3 0,324213 4,3 

4 0,414691 5,5 

5 0,47501 6,3 

6 0,520249 6,9 
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U [V] Q [m
3
/min] v [m/s] 

7 0,550408 7,3 

8 0,565488 7,5 

9 0,573028 7,6 

10 0,580568 7,7 

 

Obr. 6.2 – Statické charakteristika ventilátoru 

Kalibrace průtokoměru 

Dalším krokem byla kalibrace průtokoměru. Ventilátor, u kterého již byl průtok znám, 

byl připojen přímo na průtokoměr. Po spuštění ventilátoru byla přiřazena hodnota 

generovaného napětí průtokoměru k příslušnému vstupnímu průtoku.  

Tabulka 9 – Statická charakteristika průtokoměru 

U [V] Q [m
3
/min] 

1 0,122 

2 0,187 

3 0,225 

4 0,252 

5 0,273 

6 0,291 

7 0,305 

8 0,318 

9 0,329 

10 0,339 

1 0,123 
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Obr. 6.3 – Statická charakteristika průtokoměru 

Kalibrace snímače teploty 

Dle dokumentace snímače teploty byla nastavena přepočtová funkce pro výpočet 

teploty z výstupního napětí (17). Tato teplota byla poté ověřena pomocí externího 

teploměru. 

 = 0,0098 + 0,5065 (17) 

 

Obr. 6.4 – Statická charakteristika snímače teploty 

6.2 Statické charakteristiky soustav 

V kapitole jsou popsány a zobrazeny statické charakteristiky soustav určených pro 

regulaci. Charakteristiky slouží především pro ujasnění pracovních rozsahů 

a vyhodnocení nelinearit systémů.  
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Statická charakteristika systému s prouděním vzduchu 

Díky známým statickým charakteristikám jednotlivých komponent systému, bylo 

možné vytvořit funkce pro přepočet napětí na průtok vzduchu. Následně byla změřena 

statická charakteristika celého systému tvořeného ventilátorem č. 1 a průtokoměrem.  

 

Obr. 6.5 – Statická charakteristika potrubního systému 

Jak lze vidět na obr. 6.5, statická charakteristika je polynomická funkce druhého řádu. 

  ů ě = 0,9573 á + 1,1371 á + 0,0018 (18) 

Tato nelineární funkce nesplňuje podmínky pro užití metod lineární regulace. Proto je 

nutné předpokládat aproximaci lineární funkcí.  

 ů ě = 0,321 á + 0,1636 (19) 

Nelinearity systému s ventilátorem 

• Pásmo necitlivosti 

Jak lze vidět na obr. 6.2, ventilátor je zatížen nelinearitou pásmová necitlivost. Je to 

způsobeno tím, že se začíná otáčet až od 3 V napájecího napětí. Popisovaná nelinearita 

je bohužel neodstranitelná, protože hranice necitlivosti je závislá také na předchozím 

stavu (hystereze). Součástí práce je tedy zkoumání nelineárního systému řízeného 

lineárním regulátorem a zkoumání kvality této regulace.  
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• Nasycení 

Nasycení je způsobeno omezením otáček ventilátoru a současně tím, že průtokoměr 

je dimenzován na určitý pracovní rozsah. Nelinearitu není nutno řešit, jelikož hodnoty jsou 

mimo náš pracovní rozsah. 

• Zbytkový signál 

Další nelinearitou je zbytkový signál. Je způsoben nedokonalostí průtokoměru. 

Použitý snímač s napěťovým výstupem má i při nulovém průtoku výstup 0,45 V což se 

jeví jako průtok 0,0479 m3/min. Zbytkový signál lze jednoduše softwarově odstranit 

odečtením jeho hodnoty. Další možností je vzít v potaz tuto skutečnost při identifikačních 

metodách.  

Statická charakteristika teplotního systému 

V teplotním systému je nejvýznamnější nelinearitou zbytkový signál, který je 

způsoben působením okolní teploty na systém. Proto přechodová charakteristika vždy 

začíná od hodnoty okolní teploty. V horní části pracovního rozsahu je zase systém zatížen 

nelinearitou nasycení, které je způsobeno maximálním výkonem žárovky. Další 

významnou nelinearitou je pásmová necitlivost žárovky, která začíná svítit a vytvářet teplo 

až při napájecím napětí větším než 2 V. Statickou charakteristiku teplotního systému 

zobrazuje obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6 – Statická charakteristika teplotního systému 

Statická charakteristika světelného systému 

Statickou charakteristiku světelného systému lze vidět na obr. 6.7. Stejně jako 

v předchozím případě i tento systém je zatížen nelinearitou zbytkového signálu. Zbytkový 

signál je způsoben okolním světlem. Nasycení je opět způsobeno maximálním světelným 
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výkonem žárovky a pásmová necitlivost je způsobena nejnižším napětím potřebným pro 

rozsvícení žárovky. 

 

Obr. 6.7 – Statická charakteristika světelného systému 

6.3 Aproximace přechodových charakteristik 

V následující kapitole je popsán postup měření a aproximace přechodových 

charakteristik systémů modelu určených pro regulaci.  

Pro zajištění konstantní periody vzorkování nezávislé na hlavním vlákně programu byl 

vytvořen nový organizační blok typu Cyclic Interrupt. Organizační blok umožňuje nastavit 

jeho vykonávání na periodický interval. V popisovaném bloku pak můžeme provádět naší 

část programu.  

Zaznamenávaní signálu 

Pro zaznamenání průběhu jakéhokoli analogového signálu slouží u PLC Simatic 

funkce Trace. Zmiňovaná položka je součástí vývojového prostředí TIA Portal. Prostředí 

funkce lze vidět na následujícím obr. 6.8. 
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Obr. 6.8 – Funkce Trace 

Zde je využito, námi vytvořené, cyklické OB, které poskytuje časové intervaly 

vzorkování tohoto signálu. Dalšími parametry pro nastavení jsou počet vzorku nebo čas 

záznamu. 

Do výše zmiňovaného organizačního bloku byly vloženy funkce sloužící pro přepočet 

jednotek a spuštěn program. Příklad části našeho programu vytvořeného v jazyce LAD lze 

vidět na obr. 6.9. 

 

Obr. 6.9 – Funkce pro přepočet teploty a napětí na žárovce 

Následně byly změřeny přechodové charakteristiky všech tří systémů a data byly 

exportovány do programu MATLAB kde je možné s daty lépe pracovat. 
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6.3.1 Systém proudění vzduchu 

Změřenou přechodovou charakteristiku a její aproximaci lze vidět na obr. 6.11. 

Shrnutí parametrů přechodové funkce je možno vidět v následující tabulce. Systém je 

aproximován proporcionálním systémem se setrvačností prvního řádu s dopravním 

zpožděním. Jako metoda aproximace byla použita jednobodová metoda. 

Tabulka 10 – Parametry přechodové funkce systému s ventilátorem 

Td [s] ∞ ∗ 0 ∗  u(∞) ∗ [s] 

1,171 0,311 0,027 0 0,5 2,948 

 

 ∞ = ∞ ∗ 0 ∗ = 0,311 0,027 = 0,284	 (20) 

 = ∞∞ = 0,2840,5 = 0,568 
(21) 

 ,∗ = 0,63 ∞ + 0 ∗ = 0,63 0,284 + 0,026 = 0,206 (22) 

 = ,∗ ∗ = 5,554 2,948 1,171 = 1,435	  (23) 

 = + 1 = 0,5691,435		 + 1 ,  
(24) 

Získaný přenos byl ověřen pomocí programu MATLAB Simulink, kde byla 

nasimulována přechodová charakteristika, viz. obr. 6.10. Získaná data byla následně 

exportována do pracovního prostoru programu MATLAB a porovnána s měřenými daty. 

Výsledné porovnání lze vidět na obr. 6.11. Dle průběhů na obrázku lze usoudit, že 

aproximace proběhla s dostatečnou přesností. 

 

Obr. 6.10 – Simulace přechodové charakteristiky systému s ventilátorem č. 1 
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Obr. 6.11 – Aproximace přechodové charakteristiky systému s ventilátorem 

6.3.2 Teplotní systém  

Teplotní systém byl stejně jako v předchozím systému aproximován proporcionálním 

systémem se setrvačností prvního řádu. Tentokrát však bez dopravního zpoždění. Pro 

aproximaci byla použitá stejná metoda jako v předchozím případě. Shrnutí parametrů 

přechodové funkce lze vidět v následující tabulce. 

Tabulka 11 – Shrnutí parametrů teplotního systému 

Td [s] ∞ ∗ 0 ∗  u(∞) ∗ [s] 

0 58,59 25,88 0 5 79,75 

 

 ∞ = ∞ ∗ 0 ∗ = 61 25,88 = 35,12	 (25) 

 = ∞∞ = 35,125 = 7,024 
(26) 

 ,∗ = 0,63 ∞ + 0 ∗ = 0,63 35,12 + 25,88 = 48,006 (27) 

 = ,∗ ∗ = 330,25 79,75 = 250,5	  (28) 

 = + 1 = 7,024250,5	 + 1 
(29) 

– u(t) 
– h(t) orig. 

– h(t) aprox. 
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Získaný přenos byl opět ověřen simulací. Výstup simulace lze vidět na obr. 6.12. Při 

porovnání původního měřeného průběhu a aproximovaného lze vidět nepatrný rozdíl. 

Tato odchylka může být způsobena chybou metody nebo špatnou implementací metody. 

 

Obr. 6.12 – Aproximace přechodové charakteristiky teplotního systému 

6.3.3 Světelný systém  

Světelný systém byl aproximován proporcionálním přenosem se setrvačností 1. řádu 

a dopravním zpožděním (34).  Pro aproximaci byla opět použita jednobodová metoda. 

Shrnutí parametrů přechodové funkce lze vidět v následující tabulce. 

Tabulka 12 – Shrnutí parametrů teplotního systému 

Td [s] ∞ ∗ 0 ∗  u(∞) ∗ [s] 

0,276 8,431 0,5407 0 5 3,026 

 

 ∞ = ∞ ∗ 0 ∗ = 8,431 0,5407 = 7,89	 (30) 

 = ∞∞ = 7,895 = 1,578 
(31) 

 ,∗ = 0,63 ∞ + 0 ∗ = 0,63 7,89	 + 0,541 = 5,512 (32) 

 = ,∗ ∗ = 3,54 3,026 0,276 = 0,238	  (33) 

 = + 1 = 1,5780,238	 + 1 ,  
(34) 

– u(t) 

– h(t) orig. 
– h(t) aprox. 
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Získaný přenos byl opět ověřen simulací přechodové charakteristiky. Výsledek však 

nebyl dostatečně přesný, proto byla aproximace upravena zvolením časové konstanty dle 

obr. 6.13. Přenos systému po úpravě (35) a ověření aproximace lze vidět na obr. 6.14.  

Značnou překážkou při identifikaci tohoto systému je skutečnost, že karta analogových 

vstupů použitá na PLC má hardwarově omezenou dobu převodu analogového signálu. 

Perioda vzorkování analogových vstupů je tak limitována přibližně na 200 ms. 

 

Obr. 6.13 – Vliv tlumení na přechodovou charakteristiku a dobu regulace u 
nekmitavého proporcionálního členu se setrvačností 1. řádu (Vítečková 2008) 

 = + 1 = 1,5780,0595	 + 1 ,  (35) 

 

Obr. 6.14 – Aproximace přechodové charakteristiky světelného systému  

– u(t) 
– h(t) orig. 
– h(t) aprox. 
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7 Tvorba řídicího programu 

Řídicí algoritmus vykonávající PLC automat je vytvářen v prostředí TIA Portal pomocí 

jazyků LAD a SCL. Program je rozdělen do čtyř organizačních bloků. Vlákna obsahující 

regulační části programu jsou vykonávány v cyklicky zpracovávaných organizačních 

blocích, u kterých lze nastavit konstantní periodu konání cyklu. Zde jsou vykonávány také 

funkce sloužící pro přepočet napěťových signálů na fyzikální veličiny. Pro část programu 

zpracovávající regulaci proudění vzduchu je zvolena perioda cyklu 10 ms, pro teplotní 

systém 1 s a pro světelný systém je zvolena perioda 0,5 ms. Část obsluhující ostatní 

periferie, které nesouvisejí s regulačními úlohami, je prováděna v organizačním bloku, 

který má nekonstantní čas cyklu. 

7.1 Blok PID regulátoru 

Ověřování funkčnosti a kvality regulace pro vypočtené parametry regulátorů 

zmiňovaného v kapitole 7 je prováděno pomocí vlastního vytvořeného PID regulátoru.  

Důvodem použití vlastního PID regulátoru je možnost jednoduše přistupovat ke 

stavitelným parametrům a vnitřním proměnným regulátoru. Díky tomu může uživatel 

výukového modelu sledovat průběh a editovat zmiňované veličiny. Vytvořený programový 

blok je popsán v následující kapitole. 

Vzorec pro výpočet výstupu PID regulátoru (36) využívá obecného polohového 

algoritmu s dopřednou obdélníkovou metodou. 

 = +
í

+ 1  

(36) 

PID regulátor je vytvořen tak, že je možné jeho použití pro práci s kladným nebo 

záporným smyslem regulace.  

Při restartu regulace nebo editaci stavitelných parametrů je nutné nulovat 

naakumulovanou integrační složku a celkový akční zásah regulátoru. Tato funkce je 

zajištěna externí metodou při potvrzení použití editovaných parametrů nebo restartu 

regulace přicházející z HMII. 

Pro potřeby PID regulace byl vytvořen další programový blok, který slouží pro výpočet 

času jednoho cyklu programu a pro vytváření pulsů, které jsou dále použity v programu. 

Algoritmus regulátoru vykonávaný v programu PLC automatu je popsán vzorci (37, 38 a 

39) a vývojovým diagramem viz. obr. 7.1.  
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 = + +  

(37) 

 = 1
 

(38) 

 = 1  (39) 

 

Obr. 7.1 – Vývojový diagram PID regulátoru  
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7.2 Wind–up effect 

Každý reálný regulátor je limitován rozsahem akční veličiny na výstupu. Proto je nutné 

tuto skutečnost respektovat při návrhu stavitelných parametrů regulátoru a simulací jejich 

funkce. Stejně tak je nutné uvažovat toto omezení při návrhu číslicového regulátoru. 

Zmíněný problém lze jednoduše vyřešit obyčejným omezením akční veličiny regulátoru. 

Na rozdíl od analogových regulátorů, kde je velikost integrační složky omezena 

elektrickými vlastnostmi elektronických součástek, číslicový regulátor by měl obsahovat 

funkci pro omezení její velikosti. Důvodem pro omezování integrační složky regulátoru je, 

že u číslicové regulace může prakticky narůstat do velmi vysokých hodnot.  

Pokud z nějakého důvodu působí na regulátor dlouhodobě regulační odchylka, 

integrační složka po tuto dobu narůstá. Pokud nastane případ, kdy se skokově změní 

žádaná hodnota a s ní také znaménko regulační odchylky, začne tato integrační složka 

pomalu klesat. Z důvodu její vysoké hodnoty se však její vliv na výstup regulátoru projeví 

až po dlouhé době. Důsledkem je kmitavý průběh regulované veličiny s dlouhou dobou 

ustálení nebo dokonce způsobí nestabilní stav systému. (Kundera 2008) 

Antiwind–up funkce 

• Upravení žádané hodnoty 

Jedním ze způsobů, jak se pokusit vyhnout wind–up efektu je zavést limity na změny 

žádané hodnoty tak, aby výstup regulátoru nikdy nedosáhl hranice výstupu. To často vede 

k omezením výkonu regulátoru. Dále se nevyhneme výkyvům způsobeným působením 

poruch. (Åström 1995) 

• Dynamické omezení integrační složky 

Jednou z nejpoužívanějších metod, která vykazuje dobré výsledky, je metoda 

dynamického omezení integrační složky. Integrační složka je počítaná rekurzivně nebo je 

přímo dosazovaná její hodnota. Pokud je vypočtená hodnota akční veličiny mimo rozsah 

regulátoru, je nárůst integrační složky zastaven.  

• Zatížení žádané hodnoty (2DOF) 

Metoda spočívá v práci s regulační odchylkou, která je rozdělena na proporcionální 

složku a derivační složku. Regulátor pak pracuje dle algoritmu (40). 

 = + 1 +  

(40) 

 =  (41) 
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 =  (42) 

Metoda má při správném zatížení parametrů plynulý přechod k žádané hodnotě a je 

velmi šetrná k akčnímu zásahu. Poruchy akční veličiny a poruchy zpětnovazebního členu 

jsou díky použití této metody dobře kompenzovány. (Kundera 2008) 

• Back–calculation 

Principem metody je dynamický přepočet integrační složky v závislosti na saturaci 

akčního zásahu a nastavené časové konstanty Tt. Princip lze vidět na obr. 7.2. 

 

Obr. 7.2 – Blokové schéma principu funkce Back–calculation (Åström 1995) 

Použití wind–up funkce 

První variantou pro omezení integrační složky našeho regulátoru byla metoda 

nastavení pevného rozsahu, který bude vypočten z parametrů regulátoru (43, 44). Tento 

způsob se však neosvědčil z důvodu neuniverzálnosti z pohledu použití na všechny 

systémy tak z pohledu využití ve všech situacích provozu regulátoru.  

 =  

(43) 

 =  
(44) 

Nevhodnost nastavení omezení integrační složky pevným rozsahem se projevovalo 

například výskytem trvalé regulační odchylky. Příklad takové situace lze vidět na obr. 7.3. 
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Obr. 7.3 – Trvalá regulační odchylka způsobená omezením integrační složky 

Pro náš algoritmus byla ve finále vybrána varianta metody dynamického omezení 

integrační složky. Princip spočívá v tom, že pokud je výstup regulátoru větší než jeho 

limitní hodnota, je výstup nastaven na hodnotu této limity a je zastaven nárůst integrační 

složky. Algoritmus dynamického omezení lze vidět na obr. 7.4. 

 

Obr. 7.4 – Princip použité antiwind–up funkce 

Pro znázornění průběhu omezení nárůstu integrační složky je na obr. 7.5. zobrazen 

průběh systémových veličin regulačního procesu proudění vzduchu na našem modelu. 

Lze vidět trend integrační složky, jejíž akumulace je omezena v době omezení výstupu 

regulátoru. 

Q
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Obr. 7.5 – Příklad průběhu integrační složky regulace pro systém proudění vzduchu 

 

– w(t) 
– y(t)  
– u(t)  
– I(t)  
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8 Syntéza regulátorů 

Kapitola popisuje metody a postupy návrhu stavitelných parametrů regulátorů. Systém 

proudění vzduchu a světelný systém jsou zastoupeny stejným typem proporcionálního 

přenosu se setrvačností prvního řádu a dopravním zpožděním. Proto jsou pro ně použity 

stejné metody. Jsou to univerzální experimentální metoda, metoda SIMC, metoda 

násobného dominantního pólu a metoda požadovaného modelu. Teplotní systém je také 

reprezentován proporcionální soustavou se setrvačností prvního řádu. Tentokrát ale bez 

dopravního zpoždění. Proto jsou použity vhodnější metody, jako je metoda standardních 

tvarů, metoda optimálního modulu a metoda požadovaného modelu.  

8.1 Syntéza regulátoru pro systém proudění vzduchu 

V této části jsou popsány postupy syntézy regulační soustavy s prouděním vzduchu. 

Vybrané metody vycházejí ze znalosti přenosu řízené soustavy.  Nyní využijeme výsledky 

identifikace, pomocí které jsme získali přenos systému s ventilátorem 

č. 1 a průtokoměrem (45). 

 = + 1 = 0,5691,435		 + 1 ,  (45) 

Univerzální experimentální metoda 

Principem použití metody je výběr parametrů dle tabulky 2. Typ regulátoru byl zvolen 

PID. Zvolené požadavky na regulační pochod jsou nejrychlejší odezva s překmitem 

maximálně 20 % a seřízení z hlediska žádané veličiny. Z kritérií vyplývá, že je nutné zvolit 

následující vzorce. 

 ∗ = 0,95 = 0,95 1,4350,569 1,171 = 2,048 
(46) 

 ∗ = 1,36 = 1,36 1,435 = 1,952 (47) 

 ∗ = 0,64 = 0,64 1,171 = 0,75 (48) 

Na obr. 8.1 lze vidět průběh regulace při použití vypočteného regulátoru. Regulační 

pochod obsahuje překmit, který syntéza regulátoru připouštěla v maximální velikosti 20%. 

Regulovaná veličina dosáhla požadované hodnoty přibližně za 10 sekund a nevykazuje 

žádnou trvalou regulační odchylku. 
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Obr. 8.1 – Průběh regulace systému s prouděním vzduchu navrženého univerzální 
experimentální metodou 

Metoda SIMC 

Použití metody SIMC spočívá ve výběru dle tabulky 4 sloužící pro určení stavitelných 

parametrů analogových regulátorů metodou SIMC. Podle tabulky je doporučen pro přenos 

naší soustavy PI regulátor. Jelikož je T1< 8Td, lze použít následující vzorce.  

 ∗ = 2 = 1,4352 0,569 1,171 = 1,078 
(49) 

 ∗ = min , 8 = 1,435	 (50) 

Výsledný regulační pochod získaný použitím stavitelných parametrů vypočtených 

metodou SIMC lze vidět na obr. 8.2. 
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Obr. 8.2 – Průběh regulace systému s ventilátorem č. 1 navrženého metodou SIMC 

Metoda násobného dominantního pólu 

Dle tabulky 5 jsou určeny stavitelné parametry regulátoru. Metoda nabízí volbu PI 

nebo PID regulátoru. Výsledný regulační pochod získaný použitím stavitelných parametrů 

vypočtených metodou násobného dominantního pólu lze vidět na obr. 8.3. 

 
∗ = 3 12 + 3 + 14 = 1,391 

(51) 

 ∗ = 1 ∗ + 3 + ∗ + ∗ 1 e ∗ = 1,547 
(52) 

 ∗ = 2 ∗ + 3 + ∗ + ∗ 1∗ + 2 + ∗ = 1,67 
(53) 

 ∗ = 12
∗ + 4 + ∗ + 2 + 2∗ + 3 + ∗ + ∗ 1 = 0,25 

(54) 
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Obr. 8.3 – Průběh regulace systému s ventilátorem č. 1 navrženého metodou 
násobného dominantního pólu 

Metoda požadovaného modelu 

Dle tabulky 7 a požadovaného relativního překmitu = 20% jsou zvoleny koeficienty 

= 0,763 a = 1,437. Následně jsou zvoleny vzorce podle tabulky 6 a tvaru přenosu 

naší soustavy. Z tabulky lze vidět, že pro přenos naší soustavy je metodou doporučován 

PI regulátor. 

 ∗ = ∗
+ = 1,430,569 0,763 0,01 + 1,437 1,171 = 1,488 (55) 

 ∗ = 2 = 1,435 0,012 = 1,43 
(56)  

Po použití stavitelných parametrů získaných metodou požadovaného modelu byl 

získán regulační proces zobrazený na obr. 8.4. 
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Obr. 8.4 – Průběh regulace systému s ventilátorem č. 1 navrženého metodou 
požadovaného modelu 

8.2 Syntéza teplotního systému 

Následující kapitola popisuje postupy aplikací metod pro výpočet stavitelných 

parametrů regulátorů teplotního systému. Teplotní systém je reprezentován 

proporcionálním přenosem se setrvačností prvního řádu bez dopravního zpoždění.  

 = + 1 = 7,024250,5	 + 1 
(57) 

Metoda standardních tvarů  

Pro systém s takovýmto přenosem je doporučován I, P nebo PI regulátor. V našem 

případě byl vybrán I regulátor, který není často používán. Přesto je pro řízení teplotních 

systémů vhodný. Přenos požadovaného I regulátoru je tedy: 

 = 1
 

(58) 

Výpočet přenosu otevřeného regulačního obvodu: 

 = = + 1 = +  
(59) 

Určení přenosu řízení: 
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= 1 + = + + = + 1 +  
(60) 

Stupeň astatismu je q = 1. Dále je nutné určit charakteristický mnohočlen přenosu 

řízení: 

 = + 1 +  
(61) 

Podle tabulky 13 je určen standardní tvar mnohočlenu. Tento tvar porovnáme 

s mnohočlenem (61) a určíme optimální hodnoty stavitelných parametrů regulátoru. 

Tabulka 13 – Whiteleyho standardní tvary 

Řád Charakteristický mnohočlen N(s) Překmit [%] 

2      22
4,1 aass ++  5 

3      3223
22 asaass +++  8 

4      432234
6,24,36,2 asasaass ++++  10 

5     54233245
2,32,52,52,3 asasasaass +++++  10 

Po porovnání, úpravě a dosazení naších hodnot dostaneme: 

 11,4 =  
(62) 

 ∗ = 1,4 = 1,4 250,5 7,024 = 3448	  
(63) 

Velikost integrační konstanty je způsobena požadavkem na 5 % překmit. Výsledný 

regulační pochod získaný použitím získaných stavitelných parametrů lze vidět na obr. 8.5. 
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Obr. 8.5 – Průběh regulace teplotního systému navrženého metodou standardních 
tvarů 

Metoda optimálního modulu 

Při použití této MOM má přenos řízení stejný tvar jako v předchozím případě. 

 = 1 + = + +  
(64) 

Ze vztahů (64) a (65) jsou určeny koeficienty Ai, Bi. 
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Z nichž vyjádříme vztahy: 

 = =                                              = =  

= 2 = 2                = 2 = 0 

= 2 + 2 =  

(66) 

 

0
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B

A
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i

i =  
(67) 

Po dosazení hodnot našeho systému: 

 2 = 0 

∗ = 2 = 2 7,024 250,5 = 3519	  

(68) 
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Metoda optimálního modulu poskytuje podobné výsledky stavitelných parametru 

regulátoru jako metoda standardních tvarů. Podobu regulačního procesu lze vidět na obr. 

8.6. 

 

Obr. 8.6 – Průběh regulace teplotního systému navrženého metodou optimálního 
modulu 

Metoda požadovaného modelu 

Dle tabulky 6 a tvaru přenosu naší soustavy jsou zvoleny následující vzorce (69, 70). 

Pro soustavu bez dopravního zpoždění je nutné zvolit časovou konstantu uzavřeného 

regulačního obvodu bez dopravního zpoždění wT , viz obr. 8.7. Zvolená časová konstanta 

je tedy wT  = 1000 s z důvodu požadavku na nízkou hodnotu překmitu.  

 

Obr. 8.7 – Volba časové konstanty uzavřeného regulačního obvodu (Vítečková 2008) 

 ∗ = 2 ∗
2 wT + = 2 2507,024 2 1000 + 1 = 0,036 (69) 
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 ∗ = 2 = 250,5 12 = 250 
(70)  

Výsledný regulační pochod lze vidět na obr. 8.8. Metoda požadovaného modelu by 

měla zaručovat maximálně 5 % překmit. (Vítečková 2008) 

 

Obr. 8.8 – Průběh regulace teplotního systému navrženého metodou požadovaného 
modelu 

8.3 Syntéza světelného systému 

Nadcházející kapitola popisuje postup při použití metod syntézy regulátorů na 

světelnou soustavu na našem modelu. Přenos sytému získaný identifikací je následující: 

 = + 1 = 1,5780,0595	 + 1 ,  

(71) 

Univerzální experimentální metoda 

Typ regulátoru byl zvolen PID. Požadavky na regulační pochod jsou stejné jako 

u soustavy proudění vzduchu. Jsou to nejrychlejší odezva s překmitem 20 % a seřízení 

z hlediska žádané veličiny. Opět je tedy možné použít následující vzorce. Výsledný 

regulační pochod lze vidět na obr. 8.9.  

 ∗ = 0,95 = 0,95 0,05951,578 0,276 = 0,13 
(72) 

 ∗ = 1,36 = 1,36 0,0595 = 0,081 (73)  
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 ∗ = 0,64 = 0,64 0,276 = 0,177 (74)  

  

Obr. 8.9  – Průběh regulace světelného systému navrženého univerzální 
experimentální metodou  

Metoda SIMC 

Jako v případě systému s ventilátorem, jsou stavitelné parametry regulátoru určeny 

dle tabulky 4 sloužící pro syntézu analogových regulátorů pro metodu SIMC.  

 ∗ = 2 = 0,05952 1,578 0,276 = 0,068 
(75) 

 ∗ = min , 8 = 0,0595	 (76) 

Z výsledného průběhu regulace svítivosti na obr. 8.10, která byla nastavena dle 

parametrů (75, 76) získaných metodou SIMC, lze vidět, že regulované veličina opět 

obsahuje velký překmit.  
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Obr. 8.10 – Průběh regulace světelného systému navrženého metodou SIMC 

Metoda násobného dominantního pólu 

Dle tabulky 5 jsou opět určeny stavitelné parametry regulátoru. Metoda násobného 

dominantního pólu se jeví jako nepatřičná. Z důvodu malé časové konstanty našeho 

přenosu soustavy obdržíme poměrně vysoké zesílení a integrační konstantu.  

 
∗ = 3 12 + 3 + 14 = 8,785 

(77) 

 ∗ = 1 ∗ + 3 + ∗ + ∗ 1 e ∗ = 0,179 
(78) 

 ∗ = 2 ∗ + 3 + ∗ + ∗ 1∗ + 2 + ∗ = 0,136 
(79) 

 ∗ = 12
∗ + 4 + ∗ + 2 + 2 = 0,22547∗ + 3 + ∗ + ∗ 1 = 3,1835 = 0,036 

(80) 
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Na obr. 8.11 lze vidět, že tentokrát je překmit nižší. 

  

Obr. 8.11 – Průběh regulace světelného systému navrženého metodou MNDP 

Metoda požadovaného modelu   

Dle tabulky 7 a požadovaného maximálního relativního překmitu κ = 20% jsou zvoleny 

koeficienty α = 0,763 a β = 1,437. Následně je možné použít vzorce (81, 82). Z obr. 8.12. 

lze vidět, že zvolené stavitelné parametry regulátoru poskytují podobné výsledky jako 

předchozí metody.  

 ∗ = ∗
+ = 0,059251,578 0,763 0,0005 + 1,437 0,276 = 0,095 (81) 

 ∗ = 2 = 0,0595	 0,00052 = 0,059 
(82)  
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Obr. 8.12 – Průběh regulace světelného systému pro přenos regulátoru získaného 
metodou požadovaného modelu 

Regulace s vlastními stavitelnými parametry 

Nyní byly nastaveny stavitelné parametry regulátoru dle vlastního uvážení. Cílem 

vyladění byl aperiodický regulační pochod. Perioda vykonávání cyklu regulace zůstává 

nastavena na 0,5  ms. Výsledný přenos regulátoru je následující: 

 = 1 + 1 + = 0,001 1 + 10,004	 + 0,162  
(83) 

Stavitelné parametry regulátoru byly vybrány tím způsobem, aby systém následoval 

žádanou veličinu co nejrychleji a zároveň nevznikl překmit regulované veličiny. Výsledný 

regulační pochod je zobrazen na obr. 8.13. 
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Obr. 8.13 – Průběh regulace světelného systému s vlastními stavitelnými parametry 
regulátoru  

8.4 Porovnání výsledků syntézy regulátorů 

Zde je provedeno porovnání výsledků metod syntézy použitých v předchozích 

kapitolách. Výsledky regulací budou vyhodnoceny několika základními kritérii v časové 

oblasti regulačního pochodu a porovnány v tabulkách. Způsob hodnocení kvality regulace 

je zobrazen na následujícím obr. 8.14. 
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Obr. 8.14 – Průběh regulační veličiny 
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to   – Doba odezvy (první dosažení žádané veličiny), 

tm  – doba dosažení maximální hodnoty regulované veličiny, 

tr   – doba regulace, 

2∆  – pásmo regulace, 

e(w) – trvalá regulační odchylka, 

y(t)    – regulovaná veličina, 

w(t) – žádaná veličina, 

κ  – relativní překmit. 

 
 = ℎ ℎℎ 100 (84) 

Výsledky pro systém s prouděním vzduchu 

Pro systém s prouděním vzduchu byly stavitelné parametry regulátorů voleny dle 

požadavku na nejrychlejší odezvu na žádanou veličinu s překmitem maximálně 20 %. 

Přípustné pásmo, kdy byla regulační odchylka považována za dostatečně přesnou 

a odkud byla uvažována doba regulace je 5 % ustálené hodnoty.  Srovnání vypočtených 

stavitelných parametrů podle jednotlivých metod lze vidět v tabulce 14. 

Tabulka 14 – Porovnání stavitelných parametrů u systému s prouděním vzduchu 

  
  

   
  

Metoda syntézy 

UEM SIMC MNDP MPM 

P
ar

am
et

r
 

kP 2,048 1,078 1,547 1,488 

TI 1,952 1,435 1,670 1,43 

TD 0,749 – 0,249 – 

 

Z tabulky 15 vyplývá, že zvolený maximální relativní překmit byl ve všech případech 

dodržen. Jako nejlepší regulace z pohledu doby regulace se jeví regulátor nastavený 

pomocí metody požadovaného modelu. V tomto případě se regulovaná veličina ustálila 

v rozmezí 5 % žádané hodnoty za 5,83 s. Překmit regulované veličiny byl však 2,6 %, což 

je téměř největší z použitých metod. Z pohledu velikosti relativního překmitu je 

nejvhodnější univerzální experimentální metoda, která vykazuje překmit 0,8 %. Doba 

regulace zmiňované metody je však 7,31 s. 
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Tabulka 15 – Porovnání výsledků regulací systému s prouděním vzduchu 

  
  

   
  

Metoda syntézy 

UEM SIMC MNDP MPM 

P
ar

am
et

r
 

κ [%] 0,80 2,86 1,40 2,63 
e(w) [m3/min] 0,00 0,00 0,00 0,00 

tr [s] 7,31 5,96 6,86 5,83 

to [s] 11,65 7,71 9,82 7,51 

Výsledky pro teplotní systém 

Teplotní systémy se obecně vyznačují vysokou časovou konstantou a jsou 

reprezentovány proporcionálním přenosem se setrvačností prvního řádu. V našem 

případě je velikost časové konstanty 250,5 s. Navržené stavitelné parametry pro teplotní 

systém lze vidět v tabulce 16. 

Tabulka 16 – Porovnání stavitelných parametrů u teplotního systému 

 

Metoda syntézy 

MST MOM MPM 

P
ar

am
et

r
 

kP – – 0,036 

TI 3448 3519 250 

TD – – – 

Z tabulky 17 vyplývá, že nejvhodnější metodou syntézy regulačního obvodu z pohledu 

velikosti relativního překmitu je metoda standardních tvarů. Regulační pochod navržený 

touto metodou vykazoval překmit 1,27 %. Nejrychlejší odezvu regulované veličiny 

poskytoval PI regulátor navržený metodou požadovaného modelu. 

Tabulka 17 – Porovnání výsledků regulací teplotního systému 

  Metoda syntézy 

  MST MOM MPM 

r
P

ar
am

et
 

κ [%] 1,27 2,03 2,93 
e(w) [°C] 0,00 0,00 0,00 

tr [s] 4267 2609 4643 

to [s] 1235 671 414 

Výsledky pro světelný systém 

Světelný systém se vyznačuje malou časovou konstantou a proto je problematické 

určení stavitelných parametrů regulátoru a vzorkovací periody systému. Perioda 

vykonávání regulačního programu je nastavena na 0,5 ms s přihlédnutím na skutečnost, 

že přenos otevřeného regulovaného systému se vyznačuje časovou konstantou 56,5 ms.  
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Perioda vykonávaní regulačního bloku je však degradována hardwarovým omezením A/D 

převodníků PLC automatu, který má cyklus převodu analogových vstupů dlouhý přibližně 

200 ms v závislosti na nastavení jednotlivých vstupů.  Zmiňované omezení značně 

komplikují přesnou identifikaci systému a také ovlivňuje regulační proces. Srovnání 

vypočtených stavitelných parametrů regulátoru pomocí zmiňovaných metod lze vidět 

v tabulce 18. 

Tabulka 18 – Porovnání stavitelných parametrů u světelného systému 

  
  

Metoda syntézy 

UEM SIMC MNDP MPM Vlastní 

P
ar

am
et

r
 

kP 0,130 0,068 0,179 0,095 0,001 

TI 0,081 0,059 0,135 0,059 0,004 

TD 0,177 – 0,035 – 0,162 

S přehlédnutím experimentálně vyladěného regulátoru, se MNDP jeví jako nejlepší 

z pohledu relativního překmitu. Metoda vykazuje relativní překmit 39,7 % a výrazně se tím 

odlišuje od ostatních metod. U ostatních metod je velikost překmitu srovnatelně vysoká 

přibližně 60 %. Z pohledu dobry regulace se jeví jako nejlepší univerzální experimentální 

metoda, která vykazuje relativní překmit 70,4 % a dobu regulace 1,72 s. Rozdíly dob 

regulace u jednotlivých metod se však liší zanedbatelnými hodnotami. 

Tabulka 19 – Porovnání výsledků regulací světelného systému 

  
  

Metoda syntézy 

UEM SIMC MNDP MPM Vlastní 

P
ar

am
et

r
 

κ [%] 70,36 56,66 39,68 66,10 0,00 

e(w) [v] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tr [s] 1,72 1,99 1,76 1,95 3,20 

to [s] 0,99 1,27 0,98 0,96 5,30 

 

  



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

63 

 

9 Tvorba HMI 

Vizualizační aplikace má za účel zprostředkovávat rozhraní mezi uživatelem a řídicím 

programem PLC automatu. Hlavním cílem vizualizace je umožnit práci s regulačními 

úlohami a zobrazit tak závislosti nastavitelných parametrů a podoby regulačního pochodu 

v reálném čase. Aplikace je určena pro dotykový HMI panelem TP700 Comfort firmy 

Siemens, který je možné programovat v komplexním vývojovém prostředí TIA Portal. 

9.1 Hlavní obrazovka 

Hlavní a zároveň výchozí obrazovka vizualizace modelu je vytvořena jako analogie 

k hardwarovému panelu. Díky tomu je pro obsluhu jednoduché se v HMI zorientovat 

a ovládat jednotlivé prvky. Zmiňovanou obrazovku lze vidět na obr. 9.2. 

Z hlavní obrazovky je možné pomocí záložek v levé části obrazovky spustit úlohy 

regulace proudění vzduchu, svítivosti a teploty. Vpravo na hoře se nachází tlačítko, které 

slouží pro vypnutí vizualizační aplikace. Struktur HMI lze vidět na obr. 9.1.  

 

 

 

 

 

Obr. 9.1 – Hierarchie obrazovek HMI 
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Po potvrzení příslušného Checkboxu je možné editovat digitální či analogové výstupy 

panelu.  Logické vstupy do modelu jsou stejně jako na modelu zobrazeny kontrolkami. 

Aktivní diody mají červenou/zelenou barvu a neaktivní mají barvu šedou. Jeden 

analogový vstup modelu je realizován pomocí I/O Fild, kde je zobrazena jeho hodnota 

napětí. Druhý je zobrazen pomocí animace žárovky, která mění svou barvu podle velikosti 

přivedeného napětí. Analogové výstupy jsou realizovány pomocí Sliderů.  

Tato obrazovka nabízí také pohled na potrubí a zobrazuje průtoky na jednotlivých 

koncích. Animace otáčení ventilátoru umístěných na potrubí je závislá na velikosti průtoku 

vzduchu. Samotný průtok je navíc číselně zobrazen pod animací ventilátoru.  

 

Obr. 9.2 – Úvodní obrazovka 

9.2 Obrazovka regulace teploty 

Obrazovka regulace teploty slouží pro zadávání žádané hodnoty teploty v úloze 

regulace teploty a pro sledování systémových veličin. Vzhled obrazovky je možné vidět na 

obr. 9.3. V pravé horní části obrazovky se nachází tlačítko pro návrat na hlavní 

obrazovku. Vlevo jsou umístěny čtyři Trend Views, které slouží pro sledování průběhů 

zmiňovaných systémových veličin. Okna zobrazující trend veličin je možné zvětšit pomocí 

tlačítka umístěného vpravo. V tomto režimu lze následně přepínat mezi všemi 

systémovými veličinami. Příklad popisované obrazovky je možno vidět na  obr. 9.6. 

V levé dolní části obrazovky jsou umístěny tlačítka pro začátek a konec záznamu 

systémových dat. Ty pak lze uložit pomocí třetího tlačítka na USB médium připojené 

k HMI panelu. Nevýhodou funkce ukládání je omezená vzorkovací perioda na 1 s. 
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Nejdůležitější funkcí obrazovky s regulací teploty je zadávání stavitelných parametrů 

PID regulátoru. Po každé změně parametru je nutné stisknout tlačítko „Použít“ a tím uložit 

změny. Hned pod tímto tlačítkem je vypínač určený pro spínání regulace. 

Opět je zde žárovka, které animuje čtyři stupně svítivosti podle velikosti přivedeného 

napětí. Dále je zde ventilátor, který představuje ventilátor č. 1 na výukovém panelu. Tento 

ventilátor v systému může působit jako porucha.  

 

Obr. 9.3 – Obrazovka regulace teploty 

9.3 Obrazovka regulace proudění vzduchu 

Stejně jako v předchozím případě i zde má obrazovka, znázorněna na obr. 9.4, 

tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku, Trend Views pro zobrazení průběhu systémových 

veličin a mód pro jejich zvětšené prohlížení. Pole pro zadávání žádané hodnoty a změnu 

parametrů PID regulátoru jsou umístěny na stejném místě. Totéž platí pro tlačítka sloužící 

pro obsluhu ukládání dat na USB zařízení. 

Obrazovka obsahuje podobný model potrubí, jako na hlavní obrazovce. Rozdíl je 

v tom, že při kliknutí na jeden ze dvou ventilátorů nebo na průtokoměr je zobrazeno okno 

vlastností jednotlivého prvku obsahující podrobné informace, jež lze navíc u ventilátoru 

č. 2 editovat.  
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Obr. 9.4 – Obrazovka regulace proudění vzduchu 

9.4 Obrazovka regulace svítivosti 

Obrazovka regulace svítivosti je proporčně sestavená stejně jako předchozí 

obrazovky. Odlišností je zde pouze animace žárovky a snímače svítivosti. Žárovka opět 

mění barvu podle toho, jaké napětí je na ní přivedeno a u snímače je zobrazena aktuální 

hodnota výstupního napětí. Zmiňovanou obrazovku lze vidět na obr. 9.5. 

 

Obr. 9.5 – Obrazovka regulace svítivosti 
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Obr. 9.6 – Rozšířená obrazovka prohlížení trendů při regulaci svítivosti 

Skripty 

Mnoho úkolů, které vývojář požaduje po své HMI aplikaci je nutné vytvářet pomocí 

tzv. skriptů. Skriptování je pro vývojová prostředí sloužící pro tvorbu HMI tohoto typu 

běžná věc a WinCC není výjimkou.  

Skriptovací jazyk používaný ve WinCC je Visual Basic Scripts. Nabízí základní bitové 

a logické operace. Stejně tak nabízí práci s obrazovkami, časem atd. 

Nevýhodou je zde fakt, že nelze využít cyklického a nekonečného zpracování skriptu. 

Skript musí být vždy zpuštěn nějakou událostí, tzv. událostní programování. Toto omezení 

se dá obejít použitím nekonečné smyčky v samotném skriptu a jeho spuštěním na 

základě události spuštění obrazovky.  

Skript pro animaci ventilátoru 

V našem případě byly skripty použity zejména pro animaci rotace ventilátorů a pro 

animaci rozsvěcení žárovky. S požitím rozhraní HMI – PLC je na objekt ventilátoru 

přivedeno pět pulsních signálů, které mění svou hodnotu po 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms 

a 1 s. Při změně hodnoty této proměnné je proveden příslušný skript. Ve skriptech je 

obsažena podmínka, která rozhodne jak velký průtok je na zařízení a podle toho zvolí 

skript, který přičte hodnotu našemu čítači. Čítač čítá od nuly do trojky. Hodnota čítače pak 

vypovídá o poloze ventilátoru. 



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

68 

 

Graphic List 

Pro animaci je nutné využít Graphic View, které zobrazí grafiku podle definovaného 

Graphic Listu. Graphic List je přiřazení hodnoty proměnné k jednotlivému obrázku. 

Nastavení v našem případě lze vidět na obr. 9.7. K vytvořenému Graphic Listu je připojen 

výše zmiňovaný čítač, což způsobí střídaní čtyř poloh ventilátoru a tudíž efekt rotace. 

 

Obr. 9.7 – Graphic List ventilátoru 

Simulace 

V prostředí WinCC, které je zahrnuto v komplexním nástroji TIA Portal, je možné 

simulovat své HMI projekty a tím ušetřit čas při ověřování funkčnosti své aplikace na 

reálném zařízení. Simulaci HMI panelu je možné propojit se simulací PLC a nahradit tak 

celý reálný systém virtuálním. Pro ovládání vstupů a výstupů HMI aplikace je nutné si 

vytvořit seznam proměnných ve kterém pak lze měnit hodnoty proměnných a tím ověřit 

správné reakce aplikace na simulované podměty. 

Princip Faceplate  

Princip je často uplatňován v praxi pro jeho úsporu času a práce. Z uvedených 

důvodů byl použít také v tomto projektu. Princip vytváření Faceplate je vytvoření z části 

vizualizace objekt (knihovnu), který je uložen jako knihovna mezi ostatní knihovny 

projektu. Vytvořený objekt je poté možno vícenásobně použít kdekoli v aktuálním objektu. 

Rovněž je možné knihovnu učinit globální a sdílet ji s jinými projekty.  

Faceplate objekt po vložení do projektu komunikuje s vnějším prostředím pomocí 

Interface.  Zmiňovaný Interface tvoří proměnné, jež jsou použity uvnitř Faceplate a se 

kterými pracuje. Proměnné jsou nazývány Properties. Ty lze skrze Interface vidět a lze 

k nim připojit vnější proměnnou z HMI proměnných nebo dokonce proměnou přímo z PLC 

programu. Popisovaný princip je zobrazen na obr. 9.8. 
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10  Závěr 

Na počátku řešení diplomové práce bylo nutné seznámit se se stávajícím stavem 

výukového modelu a ověřit jeho funkčnost. Prvotní kontrola funkčnosti modelu 

nevykazovala žádné závady či nedostatky. Během měření regulačních pochodů 

tepelného systému se však projevila nezvykle velká hystereze žárovky uvnitř potrubí. 

Důvodem bylo dlouhodobé namáhání ovládacího tranzistoru a tudíž jeho přehřívání. 

Závada byla vyřešena použitím výkonnější součástky stejné řady a instalací aktivního 

chlazení. 

Pro identifikaci soustav určených k regulaci a akčních členů bylo nutné změřit 

kalibrační charakteristiky jednotlivých prvků modelu, tvořících zmiňované systémy. 

Ze získaných funkcí bylo následně možné vytvořit programové funkce, které vyhodnocují 

napěťový signál a přepočtou jej na fyzikální veličinu v reálném čase. Díky tomu je možné 

pracovat s reálnými fyzikálními veličinami. Dalším krokem bylo ověření statických 

charakteristik jednotlivých regulačních systémů. Z měřených závislostí vyplývá, že 

systémy jsou zatíženy několika typy nelinearit. Po linearizaci v určitém pracovním rozsahu 

je však možné použít lineární metody automatické regulace.  

Po ujasnění lineárních pracovních rozsahů systémů bylo možné přejít k měření 

přechodových charakteristik. Průběhy vstupních a výstupních veličin systémů byly pomocí 

funkce Trace zaznamenány a exportovány do tabulky. Zmiňovaná funkce je součástí 

vývojového prostředí TIA Portal. Získaná data se následně importovaly do programu 

MATLAB, kde lze s daty pracovat a kde byly systémy identifikovány pomocí jednobodové 

identifikace. Identifikace světelného systému byla značně komplikovaná. Důvodem bylo 

hardwarové omezení cyklu vzorkování analogových vstupů na PLC. Omezení mělo za 

následek nespojitý tvar přechodové charakteristiky a mělo vliv na kvalitu identifikace 

a později na kvalitu regulačních procesů. 

Získání obrazových přenosů regulovaných soustav umožňuje syntézu regulátorů 

založenou na znalosti obrazových přenosů. V tomto kroku byla provedena syntéza 

regulátorů tří zpětnovazebních úloh. Pro určení stavitelných parametrů regulátorů bylo 

zvoleno několik metod, jejichž výsledky byly porovnány. Pro systém regulace vzduchu 

a světelný systém, které jsou popsány proporcionálním přenosem se setrvačností prvního 

řádu s dopravním zpožděním, jsou použity UEM, metoda SIMC, MNDM a MPM.  Použitím 

získaných dat byly získány regulační pochody, které jsou dále porovnávány z hlediska 

kvality. Vypovídajícím parametrem regulačního procesu je doba regulace, doba odezvy 

a velikost relativního překmitu. Z tabulky 15 lze vidět, že u systému s regulací proudění 

vzduchu dosahuje nejlepších výsledů z pohledu velikosti relativního překmitu univerzální 
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experimentální metoda. Regulační pochod vykazoval relativní překmit 0,8 %, ale doba 

regulace byla nejvyšší v porovnání s ostatními metodami. Jako nejlepší z hlediska doby 

regulace se jeví použití metody požadovaného modelu. Regulační pochod MPM trval 

5,83 s a vykazoval překmit 2,63 %.  

Z porovnání výsledných regulačních pochodů teplotního systému lze říci, že 

nejvhodnější metodou z hlediska relativního překmitu je metoda standardních tvarů, jež 

vykazuje relativní překmit 1,27 %. Stejně tak je u této metody nejkratší doba regulace. 

Nejrychlejší doby odezvy však dosáhl regulační obvod získaný metodou požadovaného 

modelu. 

Pro syntézu světelného systému byly použity stejné metody jako pro systém proudění 

vzduchu. Z tabulky 19 vyplývá, že z hlediska velikosti relativního překmitu je nejlepší 

volbou MNDP. Při použití stavitelných parametrů regulátoru získaných MNDP byla 

velikost relativního překmitu 39,68 %. Nejrychlejší dobu regulace poskytuje UEM s časem 

1,72 s. Při porovnání výsledků je jasné, že použité metody poskytovaly přibližně stejnou 

dobu regulace se zanedbatelnými rozdíly. Velikosti překmitů regulačních pochodů jsou 

způsobeny nedokonalou identifikací soustavy a nedostatečnou vzorkovací periodou A/D 

převodníku analogového modulu, který má omezenou dobu A/D převodu přibližně 200 ms 

a tím značně ovlivňuje regulační proces. Pro světelný systém byl navíc navržen regulátor 

s vlastními vyladěnými parametry. Stavitelné parametry byly vyladěny tak, aby byl překmit 

nulový. V porovnání s ostatními metodami bylo zesílení a časová konstanta výrazně 

menší. 

Pro ověření navržených parametrů PID regulátoru byl použit programový blok, jehož 

vytvoření bylo součástí diplomové práce. Programový blok byl vytvářen v jazyce STL. 

Aplikace regulátoru pracuje na principu polohového algoritmu s dopřednou obdélníkovou 

metodou a obsahuje opatření jako je antiwind–up funkce. Prvním záměrem při tvorbě PID 

regulátoru bylo zajištění omezení integrační složky konstantní hodnotou vypočtenou 

z rozsahu regulované veličiny a rozsahu výstupní veličiny regulátoru. Tato metoda se 

ukázala jako neefektivní a způsobovala problémy jako trvalou regulační odchylku 

a nestabilitu obvodu. Finální metodou pro antiwind–up ošetření je dynamická metoda. 

Princip metody spočívá v omezení akumulace integrační složky po dobu, kdy je výstup 

regulátoru roven limitě jeho omezovače. Programové bloky regulátoru jsou vykonávány ve 

vlastních organizačních blocích, které zajišťují konstantní periodu zpracování cyklu 

programu. Díky tomu je možné nastavení vzorkovací periody systémových veličin.  

Pro vizualizaci uživatelského programu a diagnostiku průběhu regulačních úloh, je 

použit dotykový HMI panelem TP700 Comfort. V rámci seznámení byly nastudovány jeho 

parametry a možnosti jeho programování v prostředí TIA Portal WinCC. Tato vizualizace 



VŠB – TU Ostrava Chowaniok Michal 

72 

 

slouží případnému uživateli pro ovládání všech prvků výukového modelu a práci 

s regulačními úlohami. HMI aplikace nabízí možnosti jako prohlížení trendů systémových 

veličin regulátoru, zadávání stavitelných parametrů regulátoru a ukládání měřených dat na 

USB flash zařízení. Funkce vizualizační aplikace mají pomoci studentům lépe pochopit 

a osvětlit princip zpětnovazebního řízení. 

Návrh aplikace zahrnoval vytvoření objektů a knihoven sloužících pro demonstraci 

funkce aktivních prvků panelu, jako je žárovka a ventilátor. Objekt žárovky dokáže svou 

animací rozlišit velikost napájecího napětí. Animace ventilátoru zase animuje otáčení 

svých lopatek při přivedení signálu.  
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12  Seznam příloh 

Obsah přiloženého CD: 

• Složka Program PLC – TIA Portal projekt 

• Složka Fotografie – fotografie modelu (jpg, png) 

• Složka Data – data zpracovávána v programu MATLB (mat, slx, fig) 

• Soubor Diplomová práce (pdf) 

• Soubor Video – ukázka funkčnosti (wmv) 

• Soubor Zadání DP (jpg) 


