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Anotace 

Škuta, J. Návrh distribuovaných řídicích systémů a jejich vazby. Ostrava: Katedra 

automatizační techniky a řízení, VŠB-TU, 2016. 120 stran. Habilitační práce. 

Tato práce se zabývá novými trendy v návrzích distribuovaných systémů řízení jak z pohledu 

použitých programových prostředků, tak z pohledu technických prostředků a v některých 

případech i návrhem speciálních modulů, jejíchž požadované funkce nelze nalézt 

v komerčních produktech určených pro realizaci těchto řídicích a monitorovacích algoritmů a 

systémů řízení. 

První část textu je věnována popisu aktuálního stavu řešené problematiky tj. obecnému 

popisu řídicích systémů, stavebním prvkům a standardním návrhům distribuovaných systémů 

řízení. V této části jsou také kapitoly věnované vybraným metodám identifikace a syntézy 

regulačních obvodů. 

Druhá část práce je věnována popisu návrhu a realizaci úloh řešených v rámci projektů a 

hospodářských smluv, jejichž nestandardní zadání bylo z technické praxe a vyžadovalo 

originální přístup při řešení a návrhu řídicích a monitorovacích algoritmů. Objevují se zde také 

popisy realizací laboratorních úloh, které testovaly možnosti navržených distribuovaných 

řídicích a monitorovacích systémů v podmínkách laboratoře.    
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Annotation 

Škuta, J. Design of distributed control systems and their communication interfaces. Ostrava: 

Department of Control Systems and Instrumentation, Technical University of Ostrava, 2016. 

120 pages. Habilitation thesis. 

This thesis deals with new trends in the design of distributed control systems both in terms 

of the used software resources, so in terms of technical equipment. In some cases there are 

in the thesis modules designed for special function, which cannot be found in commercial 

products intended for realization of algorithms of control and monitoring. 

The first part is devoted to describing the current state of solved problems i .e. general 

description of the control systems, building elements and standard process designs of 

distributed control systems. In this section there are also chapters dedicated to selected 

methods of identification and synthesis of control circuits. 

The second part is devoted to describing the design and implementation tasks solved within 

projects and contract whose unusual assignment was from technical practice and require an 

original access in solution and design of control and monitoring algorithms. There are also 

descriptions of the realizations of laboratory tasks that tested of possibilities of the designed 

distributed control and monitoring systems in laboratory conditions.  
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Úvod 
V technické praxi není odvětví, kde by se člověk nesetkal s  distribuovanými systémy řízení. 

Jakákoliv výroba, použitá technologie je postavena na výrobních linkách, které jsou rozděleny 

na určité části z pohledu technologie výroby. Tyto části využívají dílčí řídicí systémy a následně 

využívají i informačních vazeb na vyšší úroveň řízení nebo koordinačních vazeb na stejné 

úrovní řízení. Při návrhu projektů se využívá postupů a zkušeností pro návrh distribuovaných 

systémů řízení. Nutností pro projektanta je zvládnutí nejen technických prostředků určených 

pro vlastní řízení, ale hlavně zvládnutí podstaty a principů řízené technologie. To je důvod 

proč se obor automatizace a část věnující se návrhu distribuovaných systémů objevuje ve 

všech odvětvích průmyslu jako je textilní, potravinářský, petrochemický, slévárenský, 

logistika, apod. 

Habilitační práce si klade za cíl shrnout možnosti využití nových přístupů při návrhu 

distribuovaných systémů řízení s použitím komunikačních technologií. Cílem je také 

demonstrovat tyto přístupy na praktických aplikacích vzniklých na podkladě požadavků 

z průmyslu a při řešení projektů. Dílčí cíle lze charakterizovat takto: 

1. Aplikace vývojových programových prostředků pro programování řídicích systému na 

nejnižší úrovni řízení jako jsou řídicí systémy na bázi PLC, jednočipových počítačů  

apod. v úlohách, které nejsou typově řešeny standardními algoritmy a komerčními 

prostředky. 

2. Aplikační využití komunikačních vazeb těchto systémů s  nadřazenými systémy 

z pohledu dostupné programové podpory jak na straně řídicích systémů na nejnižší 

úrovni řízení, tak na straně například SCADA/MMI systémů. 

3. Návrh takto zaměřených řídicích aplikací na vyšších úrovních distribuovaných systémů 

řízení s využitím SCADA/MMI vývojových prostředí a jejich podpory (ověření 

praktickou realizaci). 

4. Syntéza regulačních obvodů z pohledu použitého programovacího jazyka (asembler, 

programovací jazyk C) a aplikovatelnost navržených algoritmů do technické 

(modulární) podpory na straně vývojového prostředí řídicího systému. 

5. Cílem je také tvorba řídicích aplikací nebo jejich části pro modely typových 

průmyslových zařízení nebo řídicích aplikací určených přímo pro průmyslové nasazení. 

6. Nasazení a ověření všech těchto výsledků v průmyslové praxi a nasazení do výukového 

procesu. 

7. Inovace předmětů s ohledem na současné trendy, nové poznatky a 

požadavky průmyslové praxe. 

Celá tato popisovaná problematika je souhrnem dlouhodobé vědecké a výzkumné činnosti a 

ta se rovněž promítá do pedagogické činnosti. V této práci jsou shrnuty praktické zkušenosti 
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nabyté při realizaci zadání z technické praxe a následného nasazení vytvořených aplikací do 

praxe při řešení vědeckých projektů a projektů pro průmysl. 

V současné době jsou na trhu k dispozici nástroje pro návrh distribuovaných systémů řízení, 

které umožňují vytváření standardních distribuovaných aplikací. Týká se to nejen nástrojů na 

vyšších úrovních řízení, ale také nástrojů pro tvorbu aplikací na nejnižších úrovních řízení i 

komunikačních cest zajišťujících přenos informací. Příkladem softwarové podpory pracující na 

vyšších úrovních hierarchické struktury řízení jsou SCADA/MMI systémy jako je Control Web, 

InTouch, … nebo monitorovací systémy vývojových prostředí pro programování PLC. Tyto 

systémy obsahují nástroje pro tvorbu aplikací, ale na programátorovi je jaký algoritmus 

použije pro řízení. Pro nejnižší úroveň řízení jsou k dispozici komerční systémy a jejich nástroje 

pro jejich programování, opět je však na programátorovi jaký algoritmus řízení aplikuje. Také 

komunikační rozhraní je standardizováno formou protokolů, hardwarového propojení  apod. 

Není však přesně definováno, jakým způsobem bude provedena distribuce řízení v rámci 

řešené úlohy a jakým způsobem bude realizována konfigurace jednotlivých prvků 

v distribuovaném systému řízení. To je vždy závislé na řízené technologii a požadavcích řízení  

(zadání). Specifikace těchto nestandardních požadavků vede k vytváření specifických 

distribuovaných systémů a nutnost rozšíření standardního vybavení formou nových modulů 

umožňující kombinovat možností distribuce řízení v rámci hierarchické struktury řízení. 

Většina výstupů v této práci je právě zaměřena na popis originálních návrhů a realizací 

systémů řízení, jejichž součásti jsou jak standardní komerční nástroje, tak i vlastní originální 

navržené a realizované moduly umožňující aplikovat tyto postupy a algoritmy řízení.      
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1 Současné trendy v průmyslové automatizaci 
V současné době se v průmyslové praxi dostávají do popředí zájmů mechatronické systémy. 

Ty jsou jak na straně snímačů, tak na straně akčních členů. Snímače obsahují mechanickou 

část, což je zpravidla převod měřené veličiny na měřitelnou, a také elektroniku nebo procesor 

obsahující algoritmy pro zpracování naměřených dat a interface pro poskytování dat řídicímu 

systému (I2C, SPI, ILAN, …). 

Trendy v průmyslové automatizaci vychází z požadavků uživatelů, z možností současné 

výpočetní techniky a programové podpory pro tuto techniku, která se rozšiřuje podle 

požadavků průmyslu. Základními požadavky jsou: 

 zvyšování produktivity nezávislé (částečně) na použitých prostředcích, 

 zvyšování kvality s využitím řídicích systémů, 

 schopnost rychlého nasazení navrženého systému s možností rychlé modifikace, 

 snižování celkových nákladů, 

 úspora energie, 

 … . 

Pro naplnění těchto požadavků je zapotřebí vývoje stále nových a nových technologií. To se 

týká prostředkové, programové a komunikační části řídicích systémů technologie. V oblasti 

průmyslové automatizace je patrná orientace na objektově orientované programové 

technologie. Ty umožňují vytváření knihoven použitelných jako komponent v aplikacích pro 

průmyslovou praxi. 

Pokroky v objektově orientovaných technologiích významně přispívají k rozvoji softwarových 

technologií nezbytných pro podporu průmyslové automatizace. Tyto pokroky se projevují  

zejména na úrovni, která je pro průmyslové aplikace kritická, tedy tzv. na úrovni middleware, 

což je oblast prostředků umožňujících těmto aplikacím fungovat v prostředí sítě.  [MAŘÍK 

2002] 

Trendy v komplexní automatizaci jsou zásadním způsobem ovlivňovány požadavky zákazníků 

a podporovány technologickým pokrokem v široké řadě oblastí. Je zajímavé, že v diskrétní 

automatizaci se trendy mnohem více opírají o pokroky v informačních technologiích, 

o výsledky bádání v oblasti umělé inteligence a o změny v koncepcích vztahů výrobce - 

dodavatel, než o další vývoj a zkvalitňování vlastních řídicích algoritmů. Koncepční změny  

v přístupech totiž otvírají prostor pro mnohem vyšší ekonomické efekty, než pouhé 

vylepšování algoritmů řízení. [MAŘÍK 2002] 

Nyní jsme v době, kdy se hovoří o tzv. 4. průmyslové revoluci. Ta si klade za cíl zajistit a udržet 

konkurenceschopnost podniků a vytvořit dostatek pracovních míst pro kvalifikované 

pracovníky. 
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První průmyslová revoluce začala koncem 18. století využíváním přírodní energie vodních toků 

a páry při budování manufaktur. Pro druhou průmyslovou revoluci v počátcích 20. století je 

charakteristické použití pásové výroby a jako zdroj energie se využívá elektřina a spalovací 

motory. V 70. letech minulého století se dostávají do výrobních linek mikroprocesory a 

počítače, které zajišťuji automatizaci těchto linek. Postupem času přichází na trh 

specializované řídicí systémy odolné vůči špatným vlivům z technologii jako jsou PLC, 

regulátory, embedded průmyslové systémy.  

Čtvrtou průmyslovou revoluci lze specifikovat vznikem „chytrých továren“, ve kterých 

převezmou některé činnosti, jež vykonávají nyní lidé, inteligentní systémy. V těchto 

rozsáhlých (distribuovaných) systémech řízení se budou využívat disciplíny jako je strojové 

vidění, autodiagnostika, auto konfigurace systému, komunikace na úrovni snímačů a akčních 

členů i vzájemná komunikace řídicích systémů mezi sebou (ILAN i LAN).  
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2 Typy řídicích systémů 
Řídicí systémy lze rozdělit podle použitých vazeb jednotlivých členů regulačního obvodu (z 

pohledu struktury) do několika skupin. Závisí na umístění a funkci řídicího prvku (PLC, 

mikrokontrolér, IPC). Podle umístění a použitých vazeb lze definovat centrální systémy řízení, 

distribuované systémy řízení, hierarchické distribuované systémy řízení. Nasazení těchto typů 

řízení je závislé například na rozlehlosti řízeného systému. Lze použit také kombinace 

jednotlivých struktur. S těmito variantami pracují systémy určené pro monitorování a řízení 

technologických procesů (SCADA/MMI) např. Control Web 6. 

2.1 Centralizované řídicí systémy  
Pro malé (lokální) řídicí systémy je vhodné využívat centrální řídicí systém. Jeho součásti je 

jeden řídicí prvek (řídicí IPC, mikrokontrolér, PLC), který obsahuje několik analogových nebo 

diskrétních vstupů a výstupů. Tyto vstupy a výstupy se využívají pro zajištění sběru dat a 

nastavování akčních členů (pohonů) dle vybraného algoritmu řízení dané části technologie.  

V tomto případě lze s výhodou využívat i algoritmy mnohorozměrové regulace, protože 

technologická data ze vstupů lze využívat pro dílčí algoritmy jednotlivých regulačních smyček. 

Výhodou je možnost využití již jednou zpracovaných dat např. filtrace.   

 

Obr. 2-1 Blokové schéma centralizovaného řídicího systému 

Příkladem takového typu řízení může být řízení obráběcího stroje (CNC). Tento systém 

posouvá pracovním nástrojem v ose x a ose y. Při centralizovaném řízení lze využít signálu ze 

snímače osy x jen pro řízení akčního členu pro osu x a signálu ze snímače pozice osy y pro 

řízení akčního členu pro osu y. V tomto případě lze posouvat pracovním nástrojem vždy jen 

v jedné ose. 

Technologické 
zařízení - část 1. 

Řídicí systém 
(centralizovaný) 

Technologické 
zařízení - část 2. 

Technologické 

zařízení - část n. Pult operátora 
(SCADA/MMI) 

…
. . 

Komunikační 
rozhraní 

Unifikované signály snímačů 
a akčních členů 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

12 
 

Pokud bychom chtěli trajektorii pracovního nástroje (pracovního stolu) modifikovat v ose x a 

y současně, museli bychom využít data ze snímačů v ose x a y pro algoritmy řízení 

v jednotlivých osách současně (koordinaci pohybu v obou osách z centrální jednotky). 

Koordinace pohybu je zajištěna přímo v centrálním řídicím systému. V obou případech se 

jedná o centralizovaný řídicí systém, jen se využívá jiných možností řízení a jiných algoritmů 

řízení v centrální jednotce řízení. 

 

 

Obr. 2-2 Příklad centralizovaného řídicího systému CNC stroje 

2.2 Distribuované systémy řízení 
Pro rozsáhlejší technologické procesy je vhodné nasadit distribuované systémy řízení. 

Základem těchto systému jsou dílčí (místní) řídicí systémy, které provádí řízení částí 

technologického procesu. Koordinační vazby jsou realizovány pomocí průmyslových sítí 

(sběrnic), které mohou také zajišťovat komunikaci s pultem operátora. Ten může být 

realizován např. IPC, na kterém běží SCADA/MMI systém. Použité řídicí systémy mohou být 

na bázi PLC, IPC, mikrokontroléru, regulátoru, a embedded systémů. Podmínkou je 

implementované komunikační rozhraní se stejným protokolem. Dílčí řídicí systémy realizují 

algoritmy řízení vybrané části technologie. Pomocí ILAN je realizována vazba zajišťující chod 

celého distribuovaného systému řízení. Toto rozhraní lze také využit pro poskytování dat a 

nastavování parametrů (dílčích) místních řídicích systémů z pultu operátora nebo 

SCADA/MMI systému. Další variantou může být použití řídicího systému se dvěma 

komunikačními rozhraními (Profibus/Ethernet) např. průmyslového PC jako komunikační 

brány do vyšší úrovně řízení, ze které lze provádět patřičné zásahy do technologie.   

ILAN 

Normované signály 

Výkonové signály 
a snímané veličiny 

Výkonový 
modul 

Řídicí systém na 
bázi PLC 

(centralizovaný) 

Řízený 
systém 

x 

y 
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Obr. 2-3 Blokové schéma distribuovaného řídicího systému (jedna úroveň řízení) 

 

 

Výhodou těchto systémů je jednodušší návrh složitějších řídicích systémů a využití sběrnice 

vede ke snížení nákladů při realizaci. Nezanedbatelnou výhodou je snadnější detekce chyby 

v dílčích řídicích systémech a snadnější ladění řídicích algoritmů.     

Příkladem praktické realizace může být řízení tří pohonů frézky, které pohybují pracovním 

nástrojem a pracovní deskou v jednotlivých osách x, y a z. Dílčí řízení v jednotlivých osách je 

realizováno pomocí algoritmů pro jednotlivé lokální řídicí systémy a jejich koordinace 

s ohledem na požadovanou pozici pracovního nástroje vůči desce (obrobku) se provádí přes 

ILAN. Z aplikace v IPC, která podporuje komunikaci po průmyslové síti s  dílčími lokálními 

řídicími systémy, vytvořené například v prostředí Control Web, lze s využitím průmyslové 

sběrnice posílat žádané hodnoty jednotlivých pohonů pro osy x, y, z a skutečné polohy 

nástroje v osách x, y, z k následnému zobrazení aktuální polohy. Vlastní regulační smyčka 

polohy je realizována v lokálních řídicích systémech pro jednotlivé osy. Jeden z lokálních 

řídicích systémů realizuje algoritmus řízení trajektorie pracovního nástroje a koordinuje po 

ILAN pohyby ve zbylých dvou osách.   

Technologické 
zařízení - část 1. 

Technologické 
zařízení - část 2. 

Technologické 
zařízení - část n. 

Lokální řídicí 
systém 1. 

Nadřazený řídicí 
systém (IPC, PLC) 

Lokální řídicí 
systém 2. 

Lokální řídicí 
systém 3. 

Pult operátora 
SCADA/MMI 

Sběrnice 
(ILAN) 

. 

. 

. 

. 
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Obr. 2-4 Příklad distribuovaného řídicího systému stolu frézky [Kaminski 2006] 

2.3 Hierarchický distribuovaný řídicí systém 
Pro velmi rozsáhlé systémy je vhodné použít hierarchický distribuovaný systém, který využívá 

víceúrovňové řízení. Na každou úroveň se můžeme dívat jako na standardní řídicí systém se 

standardními vazbami obsahující regulátor a soustavu. Člen systému může obsahovat několik 

regulačních obvodů. Záleží, na jakou rozlišovací úroveň při popisu systému se dostaneme. 

Komunikační vazby jsou realizovány pomocí průmyslových sítí. Na obr. 2-5 jsou vidět 

jednotlivé podsystémy (řídicí systémy, technologie) a vazby mezi jednotlivými částmi 

struktury řízení. 

V této struktuře existují dva typy vazeb (horizontální a vertikální). Horizontální vazby realizují 

komunikaci mezi subsystémy na stejné úrovni a koordinují funkci řídicích systémů na stejné 

úrovni. Druhým typem vazby jsou vertikální vazby, které zajišťují komunikaci mezi 

jednotlivými úrovněmi hierarchické struktury řízení. Přenosem informace pomocí vertikální 

vazby se informace směrem nahoru zobecňuje, směrem dolů se informace konkretizuje a 

rozděluje do dílčích informací potřebných pro jednotlivé řídicí podsystémy.  

V rámci této i předcházejících struktur lze rozdělit použité prostředky do tří základních skupin: 

 technické prostředky,  

 programové prostředky,  

 komunikační prostředky. 
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Obr. 2-5 Blokové schéma hierarchického distribuovaného řídicího systému 

Na obr. 2-6 je zobrazena pyramida hierarchické struktury řízení. Tvar pyramidy naznačuje 

rozsah podrobností informací. Na nejnižší úrovní řízení (technologická úroveň) se nachází 

nejvíce podrobných (dílčích) informací o technologickém procesu a směrem k vrcholu 

pyramidy se podrobnost informací zmenšuje.          

 

Technologie 

 Akční členy, senzory  Inteligence v mikropočítačích 

Mikropočítače, PLC, 

CNC, regulátory, IPC 

IPC, operátorské 

stanoviště 

Pracovní 

stanice 

Procesní úroveň 

Počítačově podporovaná 

výroba 

Podnikový informační systém 

Podnikový výrobní systém 

ILAN 

LAN 

ILAN 

ILAN 

Programy technických 

prostředků 

Aplikační 

programy, 

SCADA/MMI 
Aplikační 

programy, 

SCADA/MMI 

WAN 

Brána PC 
Software podnikového 

informačního systému 

INTRANET 

Přístup přes 

INTERNET 

 

Obr. 2-6 Hierarchická struktura řízení – rozdělení podle prostředků [Škuta 2003C] 

Pomocí hierarchické struktury řízení je řízena většina rozsáhlých výrobních procesů. Zde je 

celý řídicí systém rozdělen do několika úrovní řízení, které obsahují dílčí řídicí systémy. Tyto 

systémy musí koordinovat svou činnost s  okolními systémy a to nejčastěji s  využitím ILAN sítí. 
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Programy, které jsou spuštěny na jednotlivých úrovních řízení , mohou využívat SCADA/MMI  

systémy, databázové aplikace nebo programy pro jednotlivé řídicí systémy, vytvořené 

například ve vývojovém prostředí podporující programování v jazycích C, Visual Basic nebo 

asembler.  Použitý hardware, software a vazby mezi systémy jsou zřejmé z obr. 2-6. 

Hierarchickou strukturu řízení lze také rozdělit v horizontálních úrovních z pohledu řízení 

celého podniku. Hlavním trendem v řízení složitých systémů řízení (distribuovaných systémů 

řízení) je využití komunikačních vazeb mezi řídicími podsystémy. Důležitou informací pro 

návrh těchto systémů jsou také časové odezvy v rámci jednotlivých vrstev řízení celého 

podniku (technologie), ve kterém je hierarchická struktura řízení nasazena  a to nejen na 

úrovni počítačově podporované výroby (CAM). 

 

 

Obr. 2-7 Směr signálů a doba trvání operací v hierarchické struktuře řízení 

Praktickým příkladem může být aplikace pracující v jednom segmentu datové sítě a využívající 

nástrojů SCADA/MMI systému, ve kterém jsou vytvořeny. Tvoří ji jeden řídicí systém, který 

shromažďuje data z lokálních aplikací a poskytuje je dále do vyšších úrovní řízení. Jsou zde 

použity způsoby přenosu dat jako je tlustý a tenký klient, vzdálené (remote) moduly pracující 

v síti, nebo přenos dat pomocí síťového ovladače. Vybrané způsoby přenosu dat budou 

popsány v následujících kapitolách práce. Návrh takovýchto systémů vyžaduje podrobné 

znalosti nástrojů systému (prostředí), v němž jsou aplikace vytvořeny. 
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Obr. 2-8 Příklad části aplikace pracující v hierarchické struktuře řízení využívající lokálních a globálních modulů systému 
Control Web [Škuta 2003C] 

Na obr. 2-8 je blokové schéma řídicího systému (částí technologie) využívající prostředků 

SCADA/MMI systému Control Web pro tvorbu projektu s hierarchickou strukturou řízení. Je 

zde vidět použití tzv. TCP/IP ovladače, „remote“ a „attach“ modulů systému Control Web 

v dílčích aplikacích hierarchické struktury řízení. Pro komunikační vazby na  vyšší úrovni řízení 

je zde použito standardního ethernet rozhraním s TCP/IP protokolem. Systém Control Web je 

prostředí, které lze použít i v „Real-Time“ (RT) aplikacích, ale podmínkou je použití „Real-

Time“ operačního systému (OS). Jako technický prostředek lze použít například IPC s  tímto 

systémem.    

2.3.1 Technické prostředky hierarchické struktury řízení 
Na jednotlivých úrovních hierarchické struktury řízení jsou používány různé technické 

prostředky. V první úrovni hierarchické struktury řízení to jsou zařízení zajišťující přenos  

informace mezi řídicím systémem a technologii. Směrem do řídicího systému to jsou snímače 

a senzory, které mohou v sobě obsahovat již nějakou základní inteligenci, což je například 

částečné zpracování signálů (inteligentní senzory). Směrem do technologie to jsou akční členy 

(jejich pohony), které dokáží ovlivňovat technologický proces  podle algoritmu realizovaném 

v řídicím systému. 

Na nejnižší úrovni řízení to jsou řídicí systémy odolné vůči poruchovým vlivům generovaným 

např. z vlastní technologie. Jsou to PLC, řídicí systémy na bázi mikrokontroléru, IPC nebo 

komerční regulátory apod. 
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Na druhé úrovni řízení to jsou operátorské pracoviště s  průmyslovými počítači (IPC). Je to 

vrstva, která se týká počítačově podporované výroby.  

Technickými prostředky používanými na vyšších úrovních řízení jsou zpravidla standardní 

výkonné PC stanice. Tyto následující úrovně zpravidla nepřijdou do přímého kontaktu 

s technologií a pro sběr (výměnu) dat z nižších úrovní řízení využívají například průmyslové 

sítě.         

2.3.2 Programové prostředky hierarchické struktury řízení 

Z pohledu programové podpory jsou mezi řízenou technologií a nejnižší úrovní řízení 

programy (firmware) pro jednotlivé inteligentní senzory a akční členy. Na nejnižší úrovni řízení 

jsou aplikační programy pro použité řídicí systémy pracující v reálném čase tj. programy pro 

PLC, programy pro mikrokontroléry nebo aplikace pro IPC například pro RT systém Control 

Web. Na druhé úrovni to jsou aplikace pracující na RT operačním systému a RT softwarech. 

Jelikož je to úroveň, která se týká počítačově podporované výroby, je třeba, ve velké většině, 

zajisti RT operační systém. Vyšší úrovně jsou zajištěny softwarem pro správu výroby tj. 

aplikačními programy, databázovými aplikacemi a SCADA/MMI aplikacemi.  

2.3.3 Komunikační vazby hierarchické struktury řízení 
V hierarchické struktuře řízení přenos informace zajišťují komunikační vazby (sítě). Na nejnižší 

úrovni řízení to mohou být rozhraní, umožňující přenos informací formou meziobvodové 

komunikace jako je I2C, SPI, ale jen na malé vzdálenosti (např. mezi procesorem a A/D 

převodníkem). Pro větší vzdálenosti se volí tzv. průmyslové sítě (ILAN). Tyto sítě jsou odolné 

vůči poruchám, které mohou vznikat v technologiích (proudové špičky při spínání 

elektromotorů apod.). Rozboru komunikace se tato práce bude věnovat později. Na vyšších 

úrovních hierarchické struktury řízení se využívají standardní datové sítě. Celý systém lze 

propojit síti intranet (internet) a pomocí ní přistupovat k jednotlivým podsystémům. To se řeší 

většinou pomocí přístupového bodu intranetu nebo formou virtuální privátní sítě (VPN). Na 

této úrovni komunikace využívá většina systémů tzv. tlustého nebo tenkého klienta. 

V některých případech není nutno, aby klientská stanice obsahovala prostředí (aplikaci), které 

vytváří interface pro konfiguraci a monitorování aplikace puštěné na serveru, ale stačí jen 

aplikace standardně instalované na klientské stanici např. webový prohlížeč (v případě 

systému Control Web je to httpd komponenta). V jiných případech je nutné, aby na klientské 

stanici bylo nainstalované prostředí, ve kterém je spuštěna aplikace komunikující s aplikací 

spuštěné na serveru a tím např. zvýšit bezpečnost aplikace (v případě systému Control Web 

jsou to modulární aplikace s „attach“ nebo „remote“ moduly nebo aplikace využívající 

CwNetDrv ovladač).  
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3 Části regulačních obvodů a řídicích systémů 
Pokud chceme udržovat provozní veličiny na žádaných hodnotách, je nutné využívat řídicích 

systémů, které společně s akčními členy, snímači a regulovanou soustavou tvoří regulační 

obvod. Vazby mezi jednotlivými členy jsou zajištěny formou signálových vodičů a zajišťuji 

přenos informace formou napěťových a proudových úrovní nebo formou komunikačních 

vazeb s využitím ILAN. V řídicí technice se využívají normované úrovně signálů. Vybrané jsou 

zobrazeny v tab. 1, tab. 2 a tab. 3. 

 

Tab. 1 Normované napěťové úrovně analogových signálů 

Napěťové úrovně ve [V] 

0 ÷ 5 

0 ÷ 10 

-5 ÷ 5 

-10 ÷ 10 

 

 

Tab. 2 Normované proudové úrovně analogových signálů 

Proudové úrovně v [mA] 

0 ÷ 20 

4 ÷ 20 

 

 

Tab. 3 Normované úrovně TTL (pozitivní logika) logických signálů 

Logická úroveň signálu Hodnota napětí ve [V] 

Log „I“ 2,6 ÷ 5,12 

Log „0“ 0,4 ÷ 0,8 

 

 

Blokové schéma základního regulačního obvodu je na obr. 3-1. Regulační obvod může být 

jednorozměrový nebo mnohorozměrový, podle vazeb uvnitř řídicího systému i vně (řízená 

soustava). 
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Obr. 3-1 Schéma jednorozměrového regulačního obvodu 

Základní rovnicí řízení je: 

ywe  , 

(1)  

kde je e regulační odchylka, w žádaná hodnota a y měřená veličina. [Víteček, Vítečková 

2013]. 

Snaha algoritmu regulace je, aby odchylka byla nulová, což vyjadřuje následující rovnice. 

V ideálním stavu se w = y tudíž: 

0 yw . 

(2) 

[Víteček, Vítečková 2013]. 

3.1 Snímače 
Pro řízení je velmi důležitá informace o stavu regulované veličiny, kterou zajišťují snímače. 

Nelze realizovat řízení přesněji (regulovat), než jsme schopni měřit regulovanou veličinu. 

Snímače jsou důležitou součásti regulačního obvodu, které můžou mít svou dynamiku. 

Většinou při návrhu parametrů a typu regulátoru dynamické vlastnosti snímače zahrnujeme 

do dynamiky soustavy, kde se také projeví i dynamika akčních členů. Základní struktura 

snímače je na obr. 3-2. 

 

Obr. 3-2 Obecná vnitřní struktura snímače 

w e u y 

 

v 

w – žádaná hodnota (řízené veličiny)  

u – akční veličina 
v – poruchová veličina 

y – regulovaná (řízená) veličina 

e – regulační (řídicí) odchylka 

Prvek řízení 

(soustava) 

Prvek řídicí 

(regulátor) 
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První blok realizuje převod měřené veličiny např. teploty na měřitelnou veličinu např. na 

napětí. Následně je nutné převést napětí (proud) úměrné měřené veličině na normovaný 

signál (např. 0 – 5 V) nebo datový paket posílaný např. po průmyslové sběrnici.  

3.1.1 Základní rozdělení snímačů 
Snímače můžeme rozdělit podle různých kritérií, které je volitelné podle potřeby. Mezi 

základní kritéria patří: 

Kritérium I - podle měřené veličiny, tyto snímače můžeme dělit na snímače 

 pro měření el. veličiny, 

 pro měření tlaku, 

 pro měření teploty, 

 pro měření pozice, 

 pro měření zrychlení, 

 … . 

 

Obr. 3-3 Příklad IRC snímače pro měření úhlu natočení, směru otáčení a otáček 

 

Toto je jedno ze základních kritérií, které využívá projektant při návrhu měřicích a řídicích 

systémů. Důležité je jakou veličinu chceme měřit a jakou veličinu z ní můžeme odvodit 

(vypočítat). Příkladem může být IRC snímač, z jehož výstupů můžeme určit směr otáčení a úhel 

natočení. Výstupem jsou pulsy, jejichž počet je úměrný úhlu natočení hřídele. Pokud měříme 

frekvenci pulsů tj. počet pulsů za časovou jednotku, můžeme změřit rychlost otáček. 

Takovýchto příkladů možného následného zpracování měřených dat najdeme v technické 

praxi více.  
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Kritérium II – podle způsobu vyhodnocení (výstupní měřitelné veličiny), tyto snímače 

můžeme dělit na 

 kapacitní, 

 indukční, 

 odporové, 

 … . 

Ne všechny způsoby vyhodnocení mohou vyhovovat při měření v podmínkách technologie. 

Např. při měření malých posunutí můžeme využít k bezkontaktnímu měření indukční nebo 

kapacitní snímač. Výstup z indukčního snímače mohou ovlivňovat některé technologické 

veličiny, které nebudou ovlivňovat kapacitní snímač. Pak je na místě  v návrhu projektu 

zohlednit volbu snímače podle tohoto kritéria, neboť kvalita měřené veličiny ovlivňuje 

vyhodnocení dat ze snímače a následně také průběh a kvalitu regulace.     

Kritérium III - podle využívané energie snímače můžeme dělit na 

 aktivní, 

 pasivní. 

Podstatou tohoto kritéria je, zda daný snímač pro svou činnost potřebuje externí zdroj nebo 

využívá pro svou činnost energie z technologie (z měřené veličiny). Příkladem aktivního 

snímače je termočlánek ten generuje napětí, řádově desítky mV, při zahřívání měřicího konce 

snímače. Pasivním snímačem je například fotorezistor, při jehož vyhodnocení změny 

vlastnosti (odporu) je nutný externí zdroj, abychom nepřímou metodou mohli změřit vliv 

osvětlení na změnu hodnoty odporu fotorezistoru.            

 

Obr. 3-4 Příklad aktivního snímače, termočlánek (měření teploty)  

Kritérium IV – podle způsobu zpracování (vyhodnocení) signálu ze snímače, můžeme 

snímače dělit na  

 spojitá,  

 diskrétní. 
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Hodnoty ze snímačů mohou být spojité, kdy výstupní (měřená) veličina je spojitá v úrovni, 

příkladem mohou být indukční snímače rozměrů. Pokud například budeme hlídat jen mezní 

hodnoty rozměrů (max., min.), pak můžeme použít diskrétní odporové snímače, což jsou 

v principu spínače, na jejichž výstupech je diskrétní hodnota True nebo False (je nebo není 

rozměr v toleranci). 

3.1.2 Inteligentní snímače 
Snímač převádí (transformuje) měřenou veličinu (fyzický, biologický nebo chemický parametr) 

na měřitelný (většinou elektrický) signál bez jakéhokoli následného zpracování nebo 

předzpracování signálu. Inteligentní snímač již obsahuje částečné předzpracování tohoto 

změřeného signálu s využitím například mikrokontroléru. Toto předzpracování může 

znamenat filtraci signálu, určení max., min., zesílení signálů, průměrování za určitou časovou 

jednotku, převod na jinou veličinu (poloha na rychlost), apod. Základní schéma inteligentního 

snímače je na obr. 3-5. 

 

Obr. 3-5 Inteligentní snímač – vnitřní struktura  

Z popisu funkčnosti se odvíjí také vnitřní struktura inteligentního snímače a komponenty, ze 

kterých je inteligentní snímač sestaven. Mohou to být například: 

 filtrační moduly pro vyfiltrování analogového signálu, 

 operační zesilovač pro zesílení analogového signálu (normovaný signál), 

 multiplex analogových vstupů, v případě vícevstupých snímačů (osa x, y, z), 
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 A/D převodník pro převod analogového signálu na digitální,  

 mikroprocesor pro implementaci „inteligence“, 

 komunikační rozhraní pro přenos naměřených dat (odolnější vůči rušení) , 

 … . 

Z pohledu vnitřní struktury lze inteligentní snímač rozdělit do tří částí. 

1. Vstupní – toto je část inteligentního senzoru, která zajišťuje převod měřené veličiny 

na měřitelnou. Tuto měřitelnou veličinu převádí většinou na normovaný signál, 

koriguje se zde vliv parazitních veličin s  využitím pomocných měření těchto veličin a 

provádí se zde následná korekce výstupní (hlavní) měřené veličiny (tato část může 

obsahovat více čidel). Takže tato část je tvořena čidly, analogovými prvky pro úpravu 

signálu na normovaný signál (např. OZ). Pomocné veličiny pro korekci (např. teplota) 

mohou být poskytovány dalš í následné části inteligentního snímače až po 

komunikační rozhraní například pro následnou diagnostiku z vyšší úrovně řízení.      

2. Vnitřní – tato část zajišťuje převod signálu na digitální, provádí např. jeho linearizaci, 

kalibraci měřicí funkce a kompenzaci parazitních vlivů změřených ve vstupní části  

snímače, autodiagnostiku apod. Tato část obsahuje z pohledu technických prostředků 

A/D, D/A převodníky, mikroprocesor s  firmwarem zajišťující inteligenci snímače. 

Může obsahovat paměť pro záznam naměřených dat apod.     

3. Výstupní – tato část inteligentního snímače umožňuje interpretaci naměřených dat 

formou vhodnou pro vybrané komunikační rozhraní nebo v případě nutnosti  

normovaným signálem (napětí, proudová smyčka, …). V případě implementace 

nějakého řídicího algoritmu může obsahovat výstupní signál pro akční člen. Přes 

komunikační rozhraní výstupní části inteligentního snímače se většinou provádí jeho 

konfigurace a diagnostika z nadřazené úrovně. Toto rozhraní je většinou postaveno 

na standardech (SPI, I2C, ILAN, …). Vzhledem k tomu, že toto rozhraní je přímo 

spojeno s navazujícími moduly rozlehlejšího řídicího systému je nutné zajistit jeho 

ochranu před působením nežádoucích vlivů jako je zkrat, přepětí, odpojení … .  

Výhody inteligentních senzorů oproti standardním senzorům lze shrnout do následujících 

bodů: 

 datový přenos informace s  využitím průmyslových standardů je daleko méně 

náchylný k rušení z technologie oproti analogovým veličinám, 

 v době složitých návrhů systémů řízení tyto senzory umožňují snadnější detekci chyb 

s využitím podporované diagnostiky. 

 možnost jejich „snadné“ konfigurace při umístění těchto senzorů na nepřístupných 

místech s využitím komunikačního rozhraní, 
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 s využitím komunikačního rozhraní a podporou adresace jednotlivých senzorů 

umožňují zapojení těchto senzorů do sítí (ILAN), 

 možnost decentralizace a distribuce zpracování měřených veličin v distribuovaných 

řídicích systémech (odlehčení řídicímu systému), 

 diagnostika a detekce chyb v závislosti na implementovaných algoritmech 

inteligentního senzoru. 

Za nevýhodu inteligentních senzorů lze považovat jejich cenu. Ta je ale vykoupena 

komfortem, při návrhu a projektování řídicích systémů. Vzhledem k implementaci 

procesorové techniky přímo v místě snímání veličiny je nevýhodou omezená možnost 

nasazení v agresivních prostředích, magnetických polích, … . Mezi nevýhodu lze také zařadit 

nejednotná, i když standardizovaná rozhraní (protokoly). [Wojciaszyk 2005]    

3.2 Akční členy 
Akční členy vykonávají akční zásahy vně řídicího systému. Ovlivňují hmotné vazby s využitím 

pohonů, které bývají ve většině případů elektrické. Převádí elektrickou energii na energii 

ovlivňující regulovanou soustavu. Akční členy mohou ovlivňovat různé fyzikální veličiny podle 

typu regulované soustavy poloha, rychlost, otáčky, síla, tlak, … . Akční členy mohou obsahovat 

převody pohybů např. rotační pohyb na přímočarý, otáčivý pohyb o vysokých otáčkách na 

otáčivý pohyb při nízkých otáčkách, apod.  

3.3 Řídicí systémy 
V regulačních obvodech jsou jednou z hlavních stavebních částí řídicí systémy. Obecně je řídicí 

systém složen ze vstupní části, řídicí (výkonné) části, výstupní části a rozhraní pro konfiguraci 

a nastavení. Do vstupní části lze zahrnout analogové vstupy, diskrétní vstupy, frekvenční 

vstupy apod. Do výstupní části lze zahrnout analogové výstupy, PWM výstupy, frekvenční 

výstupy apod. Výkonnou části je zpravidla procesor, může být použito také např. hradlové 

pole, ve kterém je instalována aplikace realizující algoritmus řízení. V případě použití  

mikrokontroléru mohou být některé moduly vstupů a výstupů implementovány přímo na 

čipu. Obecná struktura řídicích systémů je na obr. 3-6. 
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Obr. 3-6 Obecná struktura řídicích systémů 

Diskrétní vstupy/výstupy jsou většinou opticky odděleny pomocí optočlenů. Jako oddělovací 

člen může sloužit také relé. Příkladem mohou být bloky modulárních PLC s  reléovými výstupy. 

Počty diskrétních vstupů a výstupů bývají většinou násobky 8 (8,16, …).  

Analogové vstupy jsou řešeny jedním A/D převodníkem, před kterým je zařazen multiplex 

vstupů. Právě podle aktivně měřených vstupů je proměnná max. frekvence vzorkování 

analogových vstupů. Čím více vstupů je aktivních, tím menší je vzorkovací frekvence těchto 

vstupů. Důvodem je jeden převodník, který musí dobu převodu pro jeden cyklus prodlužovat 

o násobek, který je roven počtu měřených kanálů. 

Analogové výstupy jsou osazeny převodníky, určenými většinou pro každý kanál zvlášť. Zde 

nehraje roli počet kanálů, které má řídicí systém obs loužit. Časové omezení zde může být 

zapříčiněno rychlosti procesoru (zápis dat do datových registrů převodníku) nebo u externích 

převodníků komunikační cestou (I2C, SPI).  

Řídicí systémy mohou mít i vstupy pro inteligentní senzory (akční členy), které komunikují po 

standardních průmyslových sběrnicích. Součásti prostředí pro programování a konfiguraci 

těchto řídicích systémů jsou knihovny pro tyto senzory, které se využívají při jejich 

programování. Příkladem takovéto sítě může být RS-485, CAN, PROFIBUS, … . Tyto sítě by měly 

být odolné proti rušení z technologie. Dále tyto systémy mohou obsahovat vstupy pro 

specifický typ snímače jako je například termočlánek, PT-100, apod. 
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Důležitou částí řídicích systémů je rozhraní pro lokální zadáváni (např. parametrů) a zobrazení. 

K tomu může sloužit například klávesnice (např. 4x4 kláves), LCD display, apod. Tato rozhraní 

slouží většinou jen pro rychlou konfiguraci a okamžité zobrazení technologických veličin.  

Interface pro programování slouží ke konfiguraci systému a poskytování dat vyšší úrovni 

řízení. Může také sloužit k realizaci vazeb v distribuovaných systémech řízení. Toto rozhraní 

může řídicí systém využívat například pro OPC komunikaci, která je standardizovaná, nebo pro 

speciální komunikaci, pro kterou lze využít knihoven dodávaných výrobcem hardware. Tato 

rozhraní slouží pro komunikaci s nadřazenou (nebo podřazenou) úrovni v hierarchické 

struktuře řízení.     

Připojení vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní k řídicímu systému je řešeno 

standardními svorkovnicemi podle potřeb uživatele řídicího systému. 

3.4 Soustava a její identifikace 
Následující kapitola se bude věnovat určení vhodného typu regulátoru a nastavení 

optimálních parametrů regulátoru pro vybrané typy soustav. Návrhu musí předcházet 

identifikace soustavy tj. určení typu soustavy a identifikace jejich parametrů s  využitím 

některé metody identifikace např. z přechodové charakteristiky, frekvenční charakteristiky. 

Podle průběhu přechodové charakteristiky soustavy, což je odezva výstupního signálu na 

skokovou změnu vstupního signálu v čase, lze provést identifikaci soustavy. Velmi 

frekventovanou reálnou soustavou je soustava proporcionální se setrvačnosti 1. řádu nebo 

soustava proporcionální se setrvačnosti 1. řádu s dopravním zpožděním, jejichž přechodové 

charakteristiky jsou na obr. 3-7 i s popisem veličin. 

 

  

Obr. 3-7 Typy přechodových charakteristik a) proporcionální se setrvačností 1. řádu b) proporcionální se setrvačností 1. řádu 
s dopravním zpožděním 
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Proporcionální soustava 1. řádu bez dopravního zpoždění je popsána obrazovým přenosem: 

1
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1

1
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k
sGS      , 

 (3) 

kde k1 je zesílení soustavy, T1 časová konstanta soustavy.  

Při identifikaci je nutné zjistit hodnoty parametrů k1 a T1, které můžeme vypočítat (odečíst z 

grafu) např. podle následujících vztahů: 
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Proporcionální soustava 1. řádu s dopravním zpožděním je popsána obrazovým přenosem: 
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  (6)  

Konstanta k1 je stanovena podle vztahu (5)  a je nutno určit konstantu T1. Je zapotřebí určit 

doby t0.7 a t0.33, což jsou doby, podobně jako v předchozím případě, kdy výstupní veličina 

dosáhne 70 % a 33 %, ustálené hodnoty viz vztahy (7). 

)(7,0)( 7,0  yty ,  )(33,0)( 33,0  yty . 

(7) 

Z těchto hodnot pak můžeme stanovit časovou konstantu dopravního zpoždění. 

7,033,0 498,0498,1 ttTd  , 

)(245,1 33,07,01 ttT  . 

(8) 

Další podrobnější informace a metody z oblasti identifikace systémů lze zjistit z literatury, 

odkud byly informace čerpány. [Noskievič 1992, Víteček 2013] 

3.5 Regulátory 
Algoritmus řízení vykonává v regulačních obvodech řídicí systém (regulátor). Ten může být 

realizovaný samostatným modulem – regulátorem na bázi obvodových součástek jako jsou 
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rezistory, kondenzátory a operační zesilovače nebo zařízením s procesorovou jednotkou, na 

kterém běží aplikace s algoritmem regulace. Mezi základní typy regulace, které se využívají 

v technické praxi, patří dvoupolohová a PID regulace. Příklad průběhu regulované veličiny pro 

PID a dvoupolohovou regulaci je na následujícím obrázku. Požadavkem regulace je, aby 

regulovaná veličina y sledovala průběh žádané veličiny w v případě PID regulace, nebo se 

držela mezi horní a dolní mezi v případě dvoupolohové regulace. 

                              

Obr. 3-8 Průběhy regulací (PID a dvoupolohová regulace) 

3.5.1 Realizace dvoupolohové regulace 
V případě dvoupolohové regulace se jedná o algoritmus s hysterezí, což zajišťuje delší 

životnost akčních a spínacích členů na úkor kvality regulace (širší pásmo pracovní oblasti 

regulované veličiny). V principu jde o algoritmus, který hlídá regulovanou veličinu mezi 

mezními hodnotami (hystereze). Příkladem může být hlídání výšky hladiny oleje, vody nebo 

hlídání teploty v mezích.  

Dvoupolohová regulace vede na logickou úlohu. Ta může být realizována pomocí logických 

hradel (obvodovými prvky). Řešení vede na sekvenční logickou úlohu, protože z důvodu 

použití hystereze je nutné pro algoritmus řízení, zapamatovat si stav akčního zásahu 

z předcházejícího kroku. Řešení této logické úlohy je realizováno ve standardních krocích: 

 analýza slovního zadání, 

 definice počtu vstupů, výstupů a paměťových proměnných, 

 sestavení pravdivostní tabulky dle slovního zadání, 

 minimalizace výrazu, 

 realizace pomocí hradel (spínačů, obvodových prvků, …), 

 výkonové zesílení akčního členu. 

Z analýzy slovního zadání je zřejmé, že vstupem je informace o stavu například aktuální 

hodnoty hladiny ve formě dvou diskrétních hodnot max. a min. Výstupní veličina je stav 
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akčního zásahu y (zapnuto/vypnuto). Stav této proměnné je nutné uchovávat (paměť) pro 

generování signálu pro následující krok (důvodem je hystereze).          

 

 

Obr. 3-9 Principiální schéma dvoupolohové regulace 

Aplikace pracuje s proměnnými typu boolean, které nabývají hodnot true nebo false. Úloha 

pracuje s výroky, což je tvrzení, o kterém můžeme říci, že je pravdivé nebo není (true x false). 

Z těchto výroků lze sestavit tabulku stavů a následně provést minimalizaci  výrazu.   

 

Obr. 3-10 Pravdivostní tabulka a Karnaughova mapa  

Pro minimalizaci pomocí Karnaughovy mapy potřebujeme provést výpis podle jedniček nebo 

podle nul. Mapa je sestavena tak, aby mezi jednotlivými hraničními kombinacemi 

proměnných se měnila jen jedna proměnná. V případě spojení dvou, čtyř, osmi, … jedniček 

(nul) můžeme jednu, dvě, tři, … proměnné, které nabývají různých hodnot (ve spojení), 

vypustit. Pokud budeme vypisovat podle jedniček, pak se bude jednat o součet součinů. 

Výstup = Výraz 1+ Výraz2, 
(9) 

Výstup = (Min. * not(Max.)) + (not(Max.)  * Výstup (n-1)), 
                               (10) 
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Výstup = not(Max.) * (Min. + Výstup (n-1)). 

(11) 

Výstupem je pak zapojení pomocí hradel realizující algoritmus řízení dvoupolohové regulace. 

Na výstup z obvodu je třeba připojit výkonový člen, který může spínat akční člen s  vyšším 

zatížením. 

 

Obr. 3-11 Zapojení výsledné funkce pomocí hradel 

Samozřejmě je možno využít pro dvoupolohové řízení také řídicí systém na bázi PLC. Pak 

můžeme přepsat schéma pomocí jednoho z programovacích jazyků PLC, jak je zobrazeno na 

následujících obrázcích (obr. 3-12, obr. 3-13).  

 

Obr. 3-12 Řešení dvoupolohové regulace pomocí PLC (CFC) 
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Obr. 3-13 Řešení dvoupolohové regulace pomocí PLC (LD) 

Další možností je realizovat algoritmus s  využitím jednočipového počítače, kde by se 

algoritmus zadával pomocí strukturovaného textu nebo pomocí instrukcí  z instrukční sady 

určené pro daný typ mikrokontroléru. 

3.5.2 Realizace PID regulace 

V případě PID regulace můžeme využít obvodových prvků, které budou realizovat PID regulaci 

podle algoritmu popsaného v následující rovnici popisující „učebnicovou“ rovnici PID 

regulátoru. 














  dt

tde
Tde

T
tektu D
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 (12) 

kde je TI integrační časová konstanta regulátoru, TD je derivační časová konstanta regulátoru, 

kp je zesílení regulátoru. [Tůma 2007] 
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Z této spojité rovnice lze po diskretizaci dostat vztah, který může realizovat algoritmus 

regulace v číslicovém regulátoru. Diskretizace je nutná z důvodu časové synchronizace reálné 

spojité úlohy s řídicím systémem a převodem spojitých signálů na kvantované signály 

v úrovni. 
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kde je T vzorkovací perioda a k pořadové číslo vzorku. 

Tento vztah je již použitelný v řídicích systémech na bázi procesorů (diskrétní řízení). 

Nevýhodou je nutnost uchovávání celkové sumy odchylek, tj. uchovávání všech předchozích 

hodnot. Jednoduchou úpravou lze dojít k přírůstkovému tvaru (rovnici) regulátoru.  
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A jeho modifikaci s měřenými hodnotami pro konstantní w. 
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 [Bílý 1999] 

Tento tvar rovnice pro výpočet akčního zásahu se nejčastěji využívá v řídicích systémech 

s procesorem (PLC, jednočipové počítače, SCADA/MMI, …)., protože pro výpočet aktuálního 

zásahu musíme uchovávat jen několik posledních hodnot odchylek e (regulované veličiny y) a 

předchozí hodnotu akčního zásahu u. V řídicích systémech, které mají dostatečnou 

programovou podporu, jsou již vytvořeny bloky (podprogramy, funkce), které tento 

algoritmus realizují. Pro řídicí systémy s  menší programovou podporou je nutné, aby si 

programátor tento algoritmus vytvořil, viz  (13),(14) a (15).     

Při programování algoritmu PID regulátoru musí mít programátor na mysli vliv vzorkovací 

frekvence na integrační a derivační složku regulátoru při výpočtu akčního zásahu. Existují dvě 

možnosti jak zohlednit vliv vzorkovací periody.  

 Programátor zajistí pevnou vzorkovací periodu nezávislou na průchodu tělem 

algoritmu s využitím čekacích smyček nebo prázdných instrukcí (NOP). 

 Programátor při výpočtu upraví výslednou integrační a derivační složku podle 

skutečné vzorkovací periody (podle doby průchodu tělem algoritmu). To lze měřit 
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například podle systémového času procesoru nebo s  využitím časovače procesoru.  

V tomto případě je nutné testovat vliv proměnné periody na průběh regulace 

konkrétního systému.        

V PLC může být implementováno několik algoritmů číslicových PID (PSD) regulátorů. Tyto 

algoritmy dokáži ošetřit různé parazitní jevy v důsledku skokových změn žádané hodnoty. Pro 

pochopení rozdílu bude zavedeno odlišné značení veličin. Výstup regulátoru je dán rovnicí 

  Bias
dt

de
kedtkekCO DIp , 

(16) 

kde CO (Controller Output, control variable, manipulated variable) je akční veličina, Bias 

vstup, který se přičte k výstupu regulátoru. Diferencováním obou stran vzorce dostaneme 











dt

de
dkedtkdekdCO DIp

. 

(17) 

Jako další úpravu nahradíme diferenciál diferencemi  vzorků v jednotlivých periodách 

vzorkovaného signálu a dostaneme algoritmus typu A. 

))2()1(2)(()())1()(()1()(  kekeke
T

k
kTekkekekkCOkCO D

Ip . 

(18) 

Změna žádané hodnoty se promítne do změny akční veličiny, což může být nežádoucí. 

Odstraněním žádané hodnoty z derivační složky, která je nejcitlivější, dostaneme typ B 

regulátoru. 

))2()1(2)(()())1()(()1()(  kPVkPVkPV
T

k
kTekkekekkCOkCO D

Ip , 

(19) 

kde PV (Process Variable, controlled variable, measured variable) je regulovaná veličina. 

Vyloučením žádané hodnoty z proporcionální složky dostaneme poslední typ C regulátoru.  

))2()1(2)(()())1()(()1()(  kPVkPVkPV
T

k
kTekkPVkPVkkCOkCO D

Ip

(20) 

Při změně žádané hodnoty se regulátor typu C chová nejlépe. O něco horší je reakce 

regulátoru typu B a nejhůř reaguje na změnu žádané hodnoty regulátor typu A.  Ve většině 

PLC lze zvolit jeden ze tří popsaných typů regulátorů (algoritmů). [Tůma 2010] 
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Konvenční analogové regulátory mohou mít jeden ze tří tvarů L-přenosů: 

 První je tvar paralelní 
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druhý je tvar standardní (bez interakce) 
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a třetí je tvar sériový (s interakcí) 
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kde KP , KI a KD jsou váhy proporcionální, integrační a derivační složky analogového regulátoru,  

 K´P -zesílení regulátoru, TI (T´I)- integrační časová konstanta, TD (T´D) – derivační časová 

konstanta. Jsou to tzv. stavitelné parametry regulátoru. [Vítečková, Víteček 2011] 

 

Obr. 3-14 Struktura ideálního konvenčního paralelního analogového regulátoru [Vítečková, Víteček 2011] 

 

Obr. 3-15 Struktura ideálního konvenčního standardního (bez interakce) analogového regulátoru [Vítečková, Víteček 2011] 
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Obr. 3-16 Struktura ideálního konvenčního sériového (s interakcí) analogového regulátoru [Vítečková, Víteček 2011] 

Obecně platí, že stavitelné parametry analogového regulátoru se sériovou strukturou mohou 

být vždy přepočteny na stavitelné parametry standardního analogového regulátoru. 

Analogový regulátor se sériovou strukturou je méně obecný než standardní analogový 

regulátor. [Vítečková, Víteček 2011] 

3.5.3 Určení typů a nastavení parametrů regulátoru 

Pokud máme provedenou identifikaci soustavy (typ, parametry), můžeme přistoupit k návrhu 

vhodného typu regulátoru a výpočtu jeho vhodných parametrů. Vzhledem k tomu, že signály 

z (do) soustavy jsou normalizovány, jsou v přenosu soustavy zahrnuty přenosy akčních členů 

a přenosy snímačů (senzorů). Pak regulační obvod popisuje obr. 3-1. Součásti přenosu 

soustavy jsou přenosy akčních členů, snímačů a použitých převodníků (dynamika těchto 

prvků). 

 

Obr. 3-17 Vnitřní uspořádání řízeného systému 

Na obr. 3-17 je obecné blokové schéma soustavy. První člen je převodník normovaného 

signálu na výkonový signál určený pro ovládání akčního členu ovlivňující soustavu. Vstupem 

může být i datový signál, který se s  využitím např. mikropočítačové jednotky a výkonových 

členů, převádí na výkonný signál akčního členu (druhá část řízeného systému). Třetí částí je 

vlastní řízená soustava. Pak následuje citlivá část snímače převádějící měřenou (regulovanou) 

veličinu na měřitelnou. Měřitelná veličina se ve většině případů převádí pomoci poslední části 

na normovaný signál, který následně vstupuje do sumačního členu regulátoru pro 

vyhodnocení aktuální regulační odchylky. I tento signál může být přenášen jako datový. 

Všechny tyto části resp. jejich přenosy musí být, z důvodu správného návrhu typu regulátoru 

a jeho parametrů, zahrnuty v přenosu řízeného systému. Jak akční člen, převodníky, tak i 

snímač mohou vnést změnu do dynamiky celého řízeného systému.    
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Pro návrh typu a nastavení parametrů regulátoru jsou zpracovány různé metody vycházející 

z požadavků na stabilitu regulačního obvodu, kvalitu regulace (regulace bez překmitu, 

s procentuálním překmitem, minimalizace doby regulace). Z pohledu použité technologie 

může být zásadním požadavkem, aby průběh výstupní veličiny během regulace nepřekmitl . 

Pak nezáleží na době regulace (doba nemusí být minimální). Příkladem může být algoritmus 

pro pracoviště realizující kalibraci tlakoměrů, kde je z důvodu hystereze snímačů nutno, aby 

regulovaná veličina (tlak) v případě přechodu mezi jednotlivými body statické charakteristiky 

nepřekmitla nebo překmit nepřesáhl maximální hodnotu. Některé postupy návrhu typu 

regulátoru a jeho parametrů budou nyní popsány.  

V případě určení typu regulátoru a nastavení jeho parametrů je důležité pro prvotní nastavení 

využít některou z metod pro návrh regulátoru. Regulátor definují tři parametry KP, TI a TD. Jsou 

to sice jen tři konstanty, ale jejich hodnoty při vzájemné kombinaci májí zásadní vliv na průběh 

regulace. Tyto parametry lze pak mírně modifikovat podle specifikovaných požadavků na 

průběh výsledné regulace (potřeb). Důležité je si uvědomit, co způsobují jednotlivé konstanty.  

Pokud budeme např. zvyšovat proporcionální složku regulátoru, dostaneme se u většiny 

reálných soustav na průběh regulace s překmitem nebo na kmitavý průběh regulace. Stejný 

výsledek dostaneme se snižováním integrační časové konstanty.    

Velmi důležitým krokem je specifikace pracovního bodu regulace a pro tento pracovní bod 

určit typ a parametry regulátoru pomocí syntézy regulačních obvodů. Koncové hodnoty 

parametrů se mohou lišit nikoliv z důvodu špatného analytického řešení (výpočtu), ale 

z důvodu nepřesného modelu, který byl použit pro syntézu. Dalším problémem může být 

absence šumu namodulovaného na signály při simulačním řešení. Při vlastní realizaci pak ze 

simulačního řešení zjistíme typ regulátoru a hodnoty parametrů a ze znalosti vlivu parametrů 

regulátoru na průběh regulace můžeme „doladit“ hodnoty regulátoru podle požadavků 

některého z kritérií regulace (doba regulace, překmit, …).        

Metody pro seřízení regulátoru nemusí být jen analytické, ale mohou být i experimentální. 

Jednou ze základních experimentálních metod seřízení regulátoru je metoda Ziegler-Nichols 

(metoda uzavřeného regulačního obvodu kritických parametrů). Nutností je při prvním kroku 

vyřadit integrační a derivační složku (TI -> ∞ a TD -> 0). Zesílení je nutné zvyšovat na mez 

stability, tj. výstupní veličina kmitá s  konstantní amplitudou jako na obr. 3-18. Pak můžeme 

určit tzv. hodnotu kritického zesílení regulátoru KPk z parametru regulátoru a kritickou periodu 

Tk odečtenou pro kritické zesílení z grafu, odečet parametru je patrný z obr. 3-18. Pak 

následuje výpočet parametrů regulátoru podle tab. 4. [Víteček, Vítečková 2013] 
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Obr. 3-18  Určení kritických parametrů pro metodu Ziegler-Nichols [Víteček, Vítečková 2013] 

 

Tab. 4 Stavitelné parametry analogových regulátorů pro Ziegler-Nichols metodu kritických parametrů  
[Víteček, Vítečková 2013] 

 

Podrobnější informace k této metodě lze nalézt v literatuře [Víteček, Vítečková 2013].  

Nevýhodou této metody je nutnost dovést regulační obvod na mez stability (kmitavý stav 

soustavy). Ne každý reálný systém lze do tohoto stavu dovést, může hrozit destrukce reálného 

systému. Řešením může být identifikace systému, simulační nastavení parametrů, simulační 

ověření parametrů a následné nastavení parametrů na reálném regulátoru s reálnou 

soustavou.  

Příkladem analytické metody určení typu a parametrů regulátoru může být například metoda 

požadovaného modelu (MPM) rozpracována na Fakultě strojní VŠB-Technické univerzity 

Ostrava. Metoda je jednoduchá a účinná a umožňuje seřízení konvenčních analogových a 

číslicových regulátorů. [Vítečková, Víteček 2011] 
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Obr. 3-19 Přechodové charakteristiky regulačních obvodů [Vítečková, Víteček 2011] 

Po odvození zjistíme, že abychom obdrželi L-přenos konvenčního analogového regulátoru, 

musí mít L-přenos soustavy některý z tvarů uvedených v tab. 5, a pokud je zapotřebí použít 

konvenční analogový regulátor, pak je třeba L-přenos soustavy upravit na odpovídající tvar. 

 

Tab. 5 Stavitelné parametry konvenčních regulátorů pro metodu požadovaného modelu [Víteček, Vítečková 2013] 

 

V případě použití  tab. 5 pro určení parametrů analogových konvenčních regulátoru je nutné 

vzorkovací frekvenci položit rovnu nule (T=0). U číslicových je T>0.     
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Tab. 6 Hodnoty koeficientů α a β pro zadaný relativní překmit [Víteček, Vítečková 2013] 

 

Volba vzorkovací periody musí splňovat následující  podmínky [Isermann 1981; Vítečková 

1998B]. 

dTT 3,0 , 

(24) 

95,0
6

1

15

1
tT 







 , 

(25) 

kde t0,95 je doba, za kterou přechodová charakteristika regulované soustavy dosáhne 95% 

své ustálené hodnoty, a Td je hodnota dopravního zpoždění. 

3.5.4 Realizace analogového PID regulátor 
Pomocí obvodových prvků jako jsou rezistory, kondenzátory a operační zesilovače, lze 

realizovat spojitý PID regulátor. Pokud chceme realizovat jiné typy regulátoru jako je (PI, P, 

PD, ….), stačí vynechat patřičnou část obvodu. 

 

 

Obr. 3-20 Elektrické zapojení PID regulátoru s rozdílovým zesilovačem (rozdílovým členem) na vstupu  

kP 

kI 

kD 
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Rozdílový zesilovač slouží pro generování regulační odchylky. Signálem do neinvertujícího 

vstupu je žádaná hodnota w a do invertujícího vstupu je přiveden signál regulované veličiny 

y. Výstupem je regulační odchylka e. Pro regulační obvod pak musí platit základní rovnice 

eyw  , 

        (26) 

a snahou regulačního obvodu je docílit nulovou regulační odchylku 

0 yw . 

       (27) 

Na obr. 3-20 je PID regulátor, který je složený ze 4 základních zapojení operačního 

zesilovače. První zapojení je invertující a zastupuje proporcionální složku danou vztahem 

inoutP u
R

R
u

6

5 . 

(28) 

Druhé zapojení realizuje integrační složku pomocí zapojení operačního zesilovače jako 

integrátor. Výpočet integrační složky je dán vztahem 














  0

037

1
Udtu
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. 

(29) 

Třetí zapojení realizuje derivační složku, je dáno vztahem 

dt

du
CRu in

outD 18 . 

(30) 

Všechna tři zapojení otáčí fázi signálu o 180 °, tj. z kladného napětí dělají záporné. Zpět otočí 

fází signálu sumační člen, který všechny tři složky sčítá a otáčí fázi signálu opět o 180° (zpět) 

 outDoutIoutPout uuu
R

R
u 

9

12
. 

(31) 

Za předpokladu, že 

11109 RRR  . 

(32) 

Výstupem je normovaný signál akčního zásahu u, který po výkonovém zesílení ovládá akční 

člen regulovaného systému. Toto zapojení realizuje bloky sumačního členu a řídicího systému 

(regulátoru) z obr. 3-1. Vzhledem k tomu, že jak soustava, tak regulátor pracují se spojitými 
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signály, jedná se o spojité řízení a lze využit metody návrhu a seřízení regulátoru pro spojité  

systémy.   

3.5.5 Realizace PID regulátoru v PLC 

Pro aplikaci algoritmu regulátoru lze použít řídicí systém na bázi PLC. Rozlišujeme dva základní 

typy těchto systémů a to kompaktní PLC a modulární PLC. Pro následné rozšíření 

distribuovaných řídicích systémů je vhodnější modulární PLC, u kterého lze provést změnu 

nebo rozšíření konfigurace podle aktuální potřeby jak z pohledu vstupů/výstupů, tak 

z pohledu komunikačního rozhraní nebo použité procesorové jednotky (zvýšení výkonu 

distribuované řídicí jednotky). Změny těchto konfigurací nejsou možné u kompaktních 

systémů, protože tyto systémy jsou většinou vestavěny v jedné krabici. Rozšíření těchto 

systému je možné pomocí externích modulů komunikujících například po průmyslové 

sběrnici.       

Programování těchto systémů je zpravidla řešeno vývojovým prostředím určeným pro dané 

technické prostředky. Toto prostředí může podporovat některé nebo všechny základní 

programovací jazyk PLC: 

 

 LD – reléové schéma (Ladder Diagram) 

 IL – instrukční sada (Instruction List) 

 ST – strukturovaný text (Structured Text) 

 SFC – vývojové schéma (Sequential Function Chart) 

 FBD – schéma funkčních bloků (Function Block Diagram) 

 CFC – volně propojované bloky (Continuous Function Chart). 

 

 

Obr. 3-21 Modulární programovatelný logický automat firmy ABB 

Existují také vývojová prostředí třetích stran, které se snaží sjednotit jedno vývojové prostředí 

pro technické prostředky různých firem např. CoDeSys. Tato vývojová prostředí obsahují 
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mimo jiné moduly podporující PID (PSD) regulaci, kdy uživatel při použití tohoto modulu jen 

konfiguruje parametry regulátoru a definuje tak i typ regulátoru tím, že může vhodným 

parametrem vyřadit P nebo I nebo D složku. Tyto řídicí systémy (PLC) nejsou již dávno určeny 

jen k logickému řízení. Obsahují také moduly pro komunikační standardy, moduly pro řízení 

krokových motorů, moduly pro vyhodnocení signálů z IRC snímačů, apod. 

 

 

Obr. 3-22 Příklad realizace PID regulátoru pomocí PLC firmy ABB [Šofer 2011.] 

 

3.5.6 Realizace PID regulátoru s jednočipovými počítači 
Realizace algoritmů PID regulace je vázaná na možnosti vývojového prostředí pro daný 

jednočipový počítač. V daném vývojovém prostředí může být implementován PID algoritmus 

formou funkce, kdy uživatel zadává parametry regulátoru jako parametry funkce. Možností je 

také vytvoření vlastní funkce uživatelem realizující algoritmus PID regulace. Pro tvorbu těchto 

algoritmů se ve většině případů využívá vztahu (14) nebo (15). Důvodem je minimalizace 

alokace velikosti paměti pro uchovávání předcházejících hodnot (odchylek resp. aktuálních 

hodnot regulované veličiny). 

Pokud programátor vytváří algoritmus regulace sám, je nutné, aby si uvědomil, jak zajistí 

pevnou (konstantní) vzorkovací periodu nebo modifikaci parametrů regulátoru závislých na 

vzorkovací periodě (lze použít jen v některých případech). Algoritmy pro tyto systémy se píší, 
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podobně jako u všech ostatních Real-Time systémů, v nekonečné smyčce (např. skenovací 

smyčka u PLC nebo samostatná úloha v PLC).  Podle cesty průchodu tělem algoritmu se může 

měnit i doba průchodu a to je třeba zohlednit v parametrech a algoritmu PID regulace.  

Příklad části algoritmu PID (PSD) regulace v prostředí mikroC pro jednočipový počítač řady PIC 

je na obr. 3-23.  

 

 

Obr. 3-23 Příklad části algoritmu PID regulace pro jednočipový počítač PIC v prostředí mikroC 
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4 Komunikační vazby 
Velmi důležitou součástí řídicích systémů jsou komunikační vazby, které na nízkých úrovních 

řízení musí být odolné proti rušení z řízené technologie, resp. jejich přenosová cesta musí být 

odolná vůči těmto poruchám. S rozvojem těchto technologii dochází také k rozvoji  

distribuovaných systémů řízení. Důvodem je možnost komunikace lokálních (dílčích) řídicích 

systémů mezi sebou nebo s nadřazenou úrovní. Jednotlivé kategorie komunikací lze rozdělit 

např. podle úrovně nasazení. 

Průmyslové sítě pro nejnižší úroveň jsou nasazeny pro komunikaci senzorů a modulů na 

nejnižší úrovni řízení. Ty se většinou nachází na procesní úrovni hierarchické struktury řízení  

a mohou zde patřit také akční členy a pohony s  ILAN rozhraním. 

Průmyslové sítě pro střední úroveň jsou nasazeny například pro koordinační vazby řídicích 

systémů, to je na druhé úrovni hierarchické struktury řízení  a mohou zajišťovat horizontální i 

vertikální vazby mezi řídicími systémy, které jsou potřebné pro synchronizaci a časovou 

návaznost jednotlivých operací výrobního procesu.  

Průmyslové sítě pro vyšší úroveň (komplexní řízení) jsou použity nejen pro koordinaci řídicích 

systémů na stejné úrovni řízení, ale také pro poskytování (přijímání) dat vyšším úrovním řízení  

z nižších úrovní řízení, jsou určené pro zpracování většího množství dat.   

Při návrhu distribuovaných systémů řízení s  využitím průmyslových sítí se dostáváme do 

problematiky návrhů datových (počítačových) sítí, při kterých se využívá pro zjednodušení 

sedmivrstvý model ISO/OSI, obr. 4-1. Pro průmyslové sítě se využívá většinou jen model od 

fyzické do síťové vrstvy a pak již následuje využití přenášených dat (aplikační vrstva).  

4.1 Sedmivrstvý model ISO/OSI 
Referenční model ISO/OSI je nejznámější metodou popisu komunikačních systémů. Základním 

předpokladem pro pochopení funkce počítačových sítí, přenosu dat a návazných technologií 

je znalost této architektury. Nejznámější je sedmivrstvý model, kdy tvorba paketu začíná na 

aplikační vrstvě jednoho zařízení (vysílací) a postupně na sebe nabaluje na jednotlivých 

vrstvách (prezentační, spojová, …, fyzická) informace potřebné pro přenos paketů přes 

fyzickou vrstvu. Pak na zařízení, pro které je určen paket, se v jednotlivých vrstvách (fyzická, 

linková, …, aplikační) postupně využije a následně zbavuje informací, pro ně určených, až se 

dostane do aplikační vrstvy přijímacího zařízení. Tam se dále zpracovávají původní data 

v aplikaci, pro kterou jsou určeny. [Odvárka 2015]  

Aplikační vrstva 

Přes tuto vrstvu je umožněn aplikacím (v řídicích systémech) přístup ke komunikačnímu 

rozhraní, které využívají pro přenos dat. 
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Prezentační vrstva 

Funkcí této vrstvy je transformovat data do podoby potřebné pro aplikační vrstvu (programy). 

Formát dat se může lišit na straně zdroje a příjemce. Tato vrstva se zabývá uspořádáním 

(strukturou) dat, ne jejich obsahem.  
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Datová síť 

 

Obr. 4-1 Sedmivrstvý mode ISO/OSI  

Relační vrstva 

Na této vrstvě se vytváří, udržuje, obnovuje a ukončuje spojení (relace) po dobu přenosu. Řídí 

se výměna dat mezi zdrojem a cílem. Zde se zachytávají informace o výjimečných stavech. 

K paketu jsou na této vrstvě přiřazeny synchronizační značky.  

Transportní vrstva 

Tato vrstva musí zajistit spolehlivý přenos dat mezi koncovými uzly. Může obsahovat spojově 

(TCP- zachování pořadí, zamezení zdvojení) a nespojově (UDP- minimalizace zdržení při čekání 

na pakety) orientované protokoly. Musí zajistit kvalitní přenos dat pro vyšší vrstvy ISO/OSI 

modelu.  

Síťová vrstva 

Tato vrstva zajišťuje přenos dat od zdroje k příjemci v rámci jedné případně více vzájemně 

propojených sítí. Stará se o směrování v síti a adresování v síti. Na této vrstvě mohou spolu 

komunikovat systémy, které spolu přímo nesousedí, protože obsahuje funkce, které dokáží 

přemostit rozdílné vlastnosti technologií. Na této vrstvě pracují směrovače. V  průmyslových 

sítích se většinou dostáváme až na tuto vrstvu.   
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Linková vrstva 

Této vrstvě se také říká spojová vrstva. Tato vrstva provádí veškeré operace s  logickými celky 

z fyzické vrstvy tzv. rámce (frames). Tyto rámce rozšiřuje o fyzickou adresu a provádí jejich 

seřazení, nastavuje parametry přenosu a formátuje (sestavuje) rámce. Může detekovat nebo 

i opravovat případné chyby vzniklé při přenosu pomocí fyzické vrstvy. Může řídit přístup 

k přenosovému médiu. 

Fyzická vrstva 

Je to hardware, který zajišťuje spojení mezi dvěma zařízeními (dvoubodové – sériová linka) 

nebo mezi více zařízeními (mnohobodové – RS 485, Ethernet) a interpretuje „I“ a „0“ jako 

elektrický signál. Do této vrstvy patří např. síťové karty, vedení, opakovače, konektory … . 

Úkolem této vrstvy je navázání a ukončení spojení s komunikačním médiem, převod 

digitálních dat na signály (hodnoty napětí) schopné přenést informaci pomocí přenosového 

média mezi vysílačem a přijímačem. [Janda 2000] 

4.2 Vlastnosti průmyslových sběrnic   
Pro přenos dat na nejnižší úrovni řízení se využívají ILAN (průmyslové sběrnice). Výhodou je 

jejich odolnost vůči poruchám vznikajících na nejnižší úrovni řízení (proudové špičky při  

spínání výkonových členů pohonů, rozdílný potenciál napětí v místě vysílače a přijímače, … ). 

Průmyslové sítě mají své standardy na fyzické, linkové i síťové vrstvě. Provozní režim na těchto 

sítích může být v plném duplexu nebo v polovičním duplexu, podle potřeby řízeného systému. 

Rozdíl v těchto režimech je v tom, že při plném duplexu v daný okamžik může zařízení vysílat 

i přijímat podobně jako je to u standardu RS 232 (má vyhrazenou fyzickou vrstvu pro vysílání 

i pro příjem). V případě polovičního duplexu je zajištěno vysílání i přijímání zpráv, ale v jiných 

časových okamžicích tj. v daný okamžik může zařízení jen vysílat nebo jenom přijímat.  

Typickým příkladem této fyzické vrstvy je RS 485 (dva vodiče).        

4.2.1 Fyzická vrstva RS 485 
Fyzická vrstva je tvořena dvěma vodiči (A, B), kde se informace přenáší změnou potenciálu 

mezi nimi. Jsou to dva zkroucené vodiče, které zabraňují vlivu rušivých signálů na přenos dat. 

Oproti standardní RS 232 lince se přenos informace (0, I) realizuje změnou polarity napětí na 

těchto vodičích a ne změnou napětí na vodičích Tx (Rx) proti zemi. Tím je eliminován vliv 

rozdílných potenciálů země vysílače a přijímače a lze dosáhnou větších vzdáleností mezi nimi.  

Synchronizaci přenosu lze provádět podobně jako u RS 232 „START“ bitem a „STOP“ bitem. 

Na následujících obrázcích jsou vykresleny průběhy přenosů jednotlivých bitů jak pro RS 232, 

tak pro RS 485 s popisem napěťových úrovní. Podobně jako u TTL logiky je u RS 232 

definováno tzv. zakázané pásmo.  
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Obr. 4-2 Napěťové úrovně při přenosu „byte“ po RS 232 

 

Pro převod mezi úrovněmi TTL, RS 232 a RS 485 se využívají integrované obvody, které převádí 

např. napěťové úrovně TTL na napěťové úrovně fyzické vrstvy RS 485 (RS 422) i s  možností  

přepínání směru komunikace (vysílač/přijímač).  

 

Obr. 4-3 Napěťové úrovně při přenosu „byte“ po RS 485 

 

Další možností připojení RS 485 k zařízení je jednotka s  rozhraním TCP/IP. S využitím 

podpůrného software, který vytvoří tzv. virtuální port, se lze připojit k RS 485 pomocí TCP/IP 

protokolu a vytvářet spojení se zařízeními připojenými k RS 485. Oproti lince RS 232, která je 

určená pro komunikaci mezi dvěma zařízeními, je RS 485 určena pro komunikaci mezi více 
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zařízeními. Jedná se o sběrnici. Proto je nutné, aby na koncových bodech sběrnice byly použity 

zakončovací odpory (120 Ω).    

 

Obr. 4-4 Moduly pro rozhraní RS 485  

Přístup k přenosovému médiu mohou řešit i vyšší vrstvy. Pokud je architektura Master/Slave, 

pak je to v kompetenci systému, který je Master. Tuto fyzickou vrstvu využívají různé 

standardy průmyslové komunikace.  

 

Obr. 4-5 Zapojení převodníku TTL RS 422 s možnosti přepínání směru komunikace [Czebe 2015] 

4.2.2 CAN příklad průmyslové sběrnice 
Mezi propracované průmyslové sítě (sběrnice) s relativně vysokou spolehlivostí, přenosovou 

rychlostí a snadnou rozšiřitelností patří CAN sběrnice vyvinutá firmou Bosch pro nasazení 

v automobilovém průmyslu. Důvodem jejího rozšíření nejen v automobilovém průmyslu, ale 

také v jiných aplikačních úlohách (snímače, akční členy, řídicí jednotky, … ) je nízká cena, 

snadné nasazení a dostupnost potřebné součástkové základny. Jsou dvě základní specifikace 
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CAN 2.0A a CAN 2.0B (ta zavádí dva pojmy – standardní a rozšířený formát zprávy). Aplikační 

vrstva je definována několika vzájemně nekompatibilními standardy (CAL, CANopen, 

DeviceNet, CAN Kingdom). [Polák 2003] 

Jedná se o protokol multi-master. Každý uzel na sběrnici může být master a řídit tak chování 

jiných uzlů. Přístupová metoda k mediu je náhodný přístup a kolize se řeší na základě 

prioritního rozhodování. Komunikace mezi dvěma uzly je zajištěna formou zpráv (rámců). 

 Zabezpečení přenášených dat je realizováno několika mechanizmy: 

 Monitoring - podstatou monitoringu je odposlech sběrnice a porovnávání hodnoty 

s vysílaným bitem. 

 CRC kód - poslední pole o délce 15ti bitů vysílané zprávy tvoří CRC kód generovaný ze 

všech do té doby odvysílaných bitů. 

 Vkládání bitu - při vysílání pěti po sobě jdoucích bitů stejné úrovně je do zprávy vložen 

bit opačné úrovně. 

 Kontrola zprávy - kontroluje se formát právy podle specifikace. 

 Potvrzení přijaté zprávy - každé zařízení připojené na sběrnici musí správně přijatou 

zprávu potvrdit potvrzovacím bitem v poli ACK. [Polák 2003] 

Existují 4 základní typy zpráv specifikace protokolu CAN: 

 datová zpráva, 

 žádost o data, 

 zpráva o chybě, 

 zpráva o přetížení. 

První dva typy zpráv se týkají přenosu dat a druhé dva typy zpráv se týkají řízení sběrnice a 

komunikace. Podrobnější popis lze nalézt v specifikaci nebo v literatuře [Polák 2003]. 

4.3 Meziobvodová komunikace 
Pro komunikaci mezi obvodovými součástkami nebo MEMs systémy může sloužit například 

rozhraní I2C nebo SPI. Tato rozhraní většinou fungují na TTL nebo CMOS technologii. Koncová 

zařízení, která využívají této komunikace mohou být například akcelerometry, gyroskopy, A/D 

převodníky, GPS, … . Tyto zařízení v sobě mají většinou implementovanou „inteligenci“ a 

k jednotlivým položkám (konfiguračním datům) se přistupuje jako k registrům. Existují přesně 

definované příkazy pro jednotlivá zařízení. V následujících kapitolách budou popsány 

jednotlivé typy komunikací. 
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4.3.1 Sběrnice I2C (IIC) 
Sběrnice I2C je příkladem komunikačního rozhraní určeného pro komunikaci mezi 

jednotlivými integrovanými obvody v rámci jednoho zařízení např. paměť, převodník, LCD 

display, … . Název sběrnice je zkratkou anglického názvu (Internal-Integrated-Circuit Bus IIC).  

Protokol vyvinula firma Philips. Jedná se o sériový přenos dat, který je synchronizován 

hodinami. Jde o dvouvodičové zapojení, kdy jeden z vodičů je datový signál (obvykle značený 

SDA - serial data) a druhý z vodičů je hodinový signál (obvykle značený SCL - serial clock). 

Datový vodič je využíván jak pro vysílání, tak pro příjem. Z  toho plyne nutnost přepínání směru 

datového toku vodiče při čtení a při zápisu. Oba vodiče je nutné připojit přes pull-up rezistory 

k napájecímu napětí. Na jednu sběrnici může být připojeno více zařízení . Ty jsou adresovány 

7-mi nebo 10-ti bitovou adresou. Z toho lze odvodit počet připojitelných zařízení (128 resp. 

1024). Toto je ale spíše teoretický parametr. V praktických aplikacích se takové množství 

nevyužívá. Propustnost dat za časovou jednotku je dána  frekvencí hodin, která je v základní 

verzi 100 kHz. Může být zvýšena i na 400 kHz (1 MHz). Nutnosti je podpora této frekvence ze 

strany všech připojených obvodů (zařízení).  

Komunikace probíhá systémem MASTER/SLAVE, kdy MASTER je většinou mikrokontroler, 

který má řízení nad sběrnicí a začíná komunikaci (generuje hodinový signál). Pokud někdo 

vysílá, tak všechny ostatní zařízení poslouchají a testuji adresu, zda posílaná zpráva není 

určena pro ně. V této části zprávy je také informace, zda se bude jednat o čtení nebo zápis. 

Propojení zařízení komunikujících po I2C sběrnici je na obr. 2-1. 

 

Obr. 4-6 Zapojení I2C sběrnice 

Přenos je realizován pomoci 9-ti bitů, kde 9-tý bit je potvrzením přenosu ze strany příjemce. 

Potvrzení je formou „log 0“ na SDA vodiči. „log I“ na SDA vodiči v době potvrzovacího bitu 

znamená chybu nebo ukončení přenosu. Ke změnám datových bitů může dojít při „log 0“ na 

SCL vodiči. 
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Obr. 4-7 Časový průběh signálů na I2C sběrnici 

Vlastní přenos lze rozdělit do několika částí (stavů). Klidový stav nastane, když jsou zařízení ve 

stavu vysoké impedance. Napájení řídicího a datového vodiče zajišťují pull -up rezistory. Větší 

prioritu má logická nula na vodičích. Zprávu uvozuje tzv. „Start bit“ a zakončuje „Stop bit“. 

„Start bit“ je generován na sběrnici, pokud přejde signál na SDA z „log I“ do „log 0“ při „log I“ 

na signálu SCL. „Stop bit“ je generován inverzně tj. přechod signálu SDA z „log 0“ do „log I“ při  

„log I“ na signálu SCL. 

Potvrzovací bit je na pozici devátého bitu a informuje vysílač, zda data došla v pořádku. Tato 

informace je indikována přijímačem „log 0“ (uzemněním SDA). Tím vysílač získá informaci, že 

data jsou přijatá v pořádku a může posílat další byte. 

4.3.2 Sběrnice SPI 
Podobně jako I2C sběrnice se využívá SPI sběrnice. Tuto sběrnici tvoří čtyři vodiče, pomocí 

kterých se zajišťuje sériový přenos dat z jednoho zařízení do druhého. Na tuto sběrnici musí 

být připojeno jedno zařízení, které se chová jako MASTER (řídí provoz sběrnice, generuje 

signál SCL). Ostatní zařízení jsou jako SLAVE. Tato sběrnice může pracovat v zapojení se 4-mi 

nebo 3-mi vodiči, podle typu zapojení mohou sběrnice využívat plný nebo poloviční duplex. 

Při polovičním duplexu musí zařízení podporovat přepínání směru toku dat na datovém vodiči.  

Také tato sběrnice je implementována v mnoha typech mikrokontroléru. 

Popis vodičů: 

SCK – vodič, na který MASTER generuje hodinový signál v době přenosu byte a tím 

synchronizuje přenos jednotlivých bitů přenášené zprávy. 

MISO (Master In, Slave Out) – vodič, po kterém SLAVE posílá data zařízení MASTER. Data musí 

být synchronizované pomocí signálu SCK. 

MOSI (Master Out, Slave In) – vodič sběrnice, po kterém přenáší MASTER data zařízení SLAVE 

opět při synchronizaci pomocí signálů SCK. 
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Obr. 4-8  Zapojení SPI sběrnice 

CS\ nebo SEL\ – toto je vodič, který vybírá koncové zařízení SLAVE, pro které je zpráva určena.  

Signál je aktivní v „log 0“. Tento vodič musí být pro každé zařízení samostatný. Z  toho plyne, 

že při použití více zařízení se počet linek této sběrnice musí rozšířit o vodiče pro výběr 

jednotlivých koncových zařízení.  

Algoritmus komunikace na této sběrnici je rozdělen do několika kroků. Nejprve je nutno 

nastavit výběrový pin zařízení CS\ do „log 0“. Pak nastavit datovou linku na požadovanou 

hodnotu (aktuální bit přenosu) a teprve pak aktivovat hodiny SCK. Aktivní hrana hodin může 

být odlišná u různých typů zařízení (vzestupná nebo sestupná hrana). Signál CS\ musí být po 

celou dobu komunikace aktivní tj. v „log 0“. U třívodičového zapojení, SPI sběrnice, je nutné, 

aby MASTER resp. i SLAVE v případě čtení dat, přepnul směr přenosu dat na datovém vodiči. 

 

Obr. 4-9 Časový průběh signálů na SPI sběrnici  

Zařízení opět mohou komunikovat po bytech nebo blokově. Mezi zařízení, která podporují SPI 

sběrnici, patří například paměti, převodníky, akcelerometry, gyroskopy, MEMs systémy, 

komunikační rozhraní apod.  

4.4 Bezdrátová komunikace 
Pro přenos dat lze obecně v průmyslu, pokud to prostředí dovolí, využít i bezdrátové spoje. 

V nabídkách komerčních firem je mnoho bezdrátových modulů umožňujících zpřístupnění 

zařízení bezdrátovou konfiguraci pro vyčtení dat z jednotek nebo propojení oddělených částí 
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technologie (segmentu sítí komunikujících na metalovém spoji). Přenosová cesta může být na 

bázi Bluetooth spojení, Wi-Fi nebo např. na bázi komunikačních jednotek pracujících na 

frekvenci 433 MHz, 868 MHz apod. Je důležité přesně specifikovat požadavky na bezdrátový 

přenos, podle kterých projektant vybere vhodné bezdrátové moduly s  ohledem na prostředí, 

kde budou využívány. Příkladem může být propojení segmentu sítě určené pro řízení části  

technologie pro možnou konfiguraci řídicího systému a monitorování technologických dat. 

V tomto případě nejsou nijak kladeny nároky na přenosovou cestu z pohledu časové prodlevy 

vysílaných dat. U většiny návrhů rozlehlých řídicích systémů je snaha o distribuci zásadních 

(hlavních) řídicích algoritmů co nejblíže k řízenému objektu. Tak je zajištěna bezpečnost 

systému nezávisle např. na bezdrátové komunikační cestě.  

 

Obr. 4-10 Využití bezdrátového spoje na technologické úrovni [Škuta 2009A] 

Další nasazení bezdrátových systémů je vhodné v aplikacích určených pro sběr naměřených 

dat např. měření teploty, vlhkosti, rychlosti apod.  

Pro komunikaci mezi řídicími systémy lze použít i komerční bezdrátové moduly, které 

podporují standardní (otevřené) sériové rozhraní. Převádí sériový přenos na bezdrátový 

sériový přenos. Komunikace s těmito bezdrátovými moduly může být realizována buď to  

meziobvodovou komunikaci, nebo přímo na TTL úrovni tj. s  pomocí pinů Tx, Rx a GND. Po 

těchto pinech se přenáší přímo jednotlivé bity zprávy a modul je převádí na bezdrátový 

přenos. Příkladem takovýchto modulů mohou být např. moduly firmy Digi International XBee 

pracující v různých frekvenčních pásmech (433, 868, 2400 … MHz) nebo moduly rx-saw 433 a  
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tx-saw 433. U některých typů lze provádět přes toto rozhraní také konfiguraci těchto modulů 

například s využitím AT příkazů. 

 

Obr. 4-11 Bezdrátové XBee moduly se sériovým rozhraním TTL (různé typy antén)  

Další možností, jak již bylo řečeno, je využití bezdrátových modulů, ke kterým lze přistupovat 

pomocí meziobvodové komunikace I2C, SPI. Příkladem takovéhoto modulu je modul RFM12B 

komunikující po SPI sběrnici s  řídicím systémem. Tyto komunikační moduly je nutné před 

vlastním použitím pro přenos  dat bezdrátovou cestou konfigurovat pomocí vnitřních registrů 

přes meziobvodovou komunikaci. Také vlastní přenos se děje zápisem nebo čtením do 

(z) registrů k tomu určeným. Tyto moduly většinou již obsahují vysílací nebo přijímací buffer. 

Obsluha těchto modulů není možná jen pomocí AT příkazů, ale jsou obsluhovány příkazy např. 

z mikroprocesoru. Ten generuje příkazy pro zápis a čtení dat z registrů pomocí SPI nebo I2C 

rozhraní.  

 

Obr. 4-12 Bezdrátové moduly s rozhraním pro meziobvodovou komunikaci  

Volba typu modulu závisí na možnostech aplikací tj. např. na možnosti nasazení 

mikrokontroléru s podporou SPI, I2C komunikace nebo nasazení mikrokontroléru 

podporujícího jen standardní USART (UART).    
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5 SCADA/MMI (SCADA/HMI) 
Na vyšších úrovních řízení hierarchické struktury řízení distribuovaných systémů se využívají 

systémy SCADA/MMI. Tyto systémy obsahují nástroje, které ulehčují návrh aplikace, ať už 

z pohledu grafického návrhu aplikace, algoritmu řízení nebo komunikace mezi dílčími úlohami 

celé aplikace. Existují různě „otevřené“ systémy umožňující realizovat algoritmy například 

pouze vpisováním skriptů a konfigurací komponent nebo rozšířit realizaci algoritmů pomocí 

programování komponent, tvorbou vlastních procedur a funkcí pro jednotlivé komponenty.  

Tyto aplikace vytváří interface mezi řídicí distribuovanou úlohou a operátorem (obsluhou). 

Podle úrovně řízení, typu obsluhy apod. je nutné také zohlednit přístupová práva  

k technologickým datům. Tyto systémy mají také nástroje pro realizaci rozsáhlých projektů a 

týmovou spolupráci.     

Tato prostředí obsahují dva typy editorů. Jeden typ editoru je grafický. V něm se zpravidla 

vytváří grafická podoba aplikace a v některých případech vazby mezi jednotlivými 

komponenty aplikace. Druhým editorem je editor textový, ve kterém lze vytvářet vlastní 

algoritmy pro danou aplikaci. Mezi jednotlivými editory lze plynule přecházet během tvorby 

aplikace. 

Tyto systémy mohou obsahovat „Vývojové prostředí“, ve kterém se aplikace vytváří a 

prostředí „RunTime“, jež je určené pro koncového uživatele a slouží pouze ke spuštění 

vytvořené aplikace.  Toto prostředí je většinou ekonomicky méně náročné.  

5.1 Control Web 
Control Web je objektově orientované prostředí, ve kterém lze vytvářet aplikace pracující také 

v síťovém prostředí. Jako většina SCADA/MMI systémů pracuje s operačním systémem 

Windows 8/7/Vista/XP/XPe. Součástí programu jsou komponenty potřebné pro běžné 

monitorovací a řídicí úlohy a jejich modifikace. Je zde také možnost vytvoření vlastních 

komponent (knihovny komponent). Komunikace s okolím je zajištěna pomocí DLL knihoven 

k vybraným technickým prostředkům. Další možností je připojení systému pomocí otevřených 

standardů OPC, DDE, ActiveX, … vlastní tvorba ovladače. Hlavními vlastnostmi systému jsou: 

 editor aplikace (grafický a textový), 

 nabídka komponent Control Web, 

 možnost zápisu algoritmů v textové podobě, 

 editor obrázků, 

 podpora web technologií, 

 spolupráce s databází, 

 standardní rozhraní (OPC, DDE, ActiveX), 

 ovladače pro PLC, 
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 správa aplikace z různých přístupových úrovní, 

 jazyková mutace, 

 elektronická dokumentace. [Bílý 1999] 

5.2 Promotic 
Systém PROMOTIC je objektově orientovaný software určený pro konfiguraci  a monitorování 

řídicích úloh. Minimálními požadavky na operační systém Windows 8/7/Vista/XP/XPe/2003-

12Server a novější. V systému PROMOTIC jsou zabudovány nezbytné komponenty pro tvorbu 

jednoduchých i rozsáhlých vizualizačních i řídicích úloh. Základními vlastnostmi systému jsou: 

 editor aplikace, 

 nabídka komponent PROMOTIC, 

 Microsoft Basic pro zápis algoritmů, 

 editor obrázků, 

 podpora web technologií, 

 spolupráce s databází, 

 standardní rozhraní (OPC, ActiveX, DDE), 

 ovladače pro PLC, 

 správa uživatelů s různými uživatelskými právy, 

 jazykové mutace, 

 elektronická dokumentace. [Promotic 2015] 

5.3 LabView  
Tento systém má graficky orientované vývojové prostředí pro programování testovacích, 

měřicích a řídicích aplikací. Systém umožňuje vygenerovat koncovou (spustitelnou) aplikaci, 

která není vázaná na „RunTime“. Nutná podpora je součásti instalace koncové aplikace. 

Základními vlastnostmi systému jsou: 

 grafický editor aplikací, 

 nabídka komponent LabView, 

 podpora web technologií, 

 spolupráce s databází, 

 velké množství ovladačů technických prostředků, 

 elektronická dokumentace. [NI 2015] 

5.4 InTouch 
Tento systém umožňuje programátorům, tak jako předchozí systémy, v reálném čase sledovat 

a konfigurovat stav provozních veličin na jednotlivých řídicích systémech. Lze to provádět 

pomocí grafického rozhraní. Aplikace lze provozovat na operačních systémech Windows 
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Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2, Windows 7 Standard/Premium/Ultimate nebo Windows 

8 Professional/Enterprise. Obsahuje nástroje pro jednoduché vytváření grafických obrazovek. 

Základními vlastnostmi systému jsou: 

 grafický editor aplikaci, 

 bohatá nabídka komponent systému InTouch, 

 podpora web technologií, 

 spolupráce s databází, 

 technické prostředky přístupné přes I/O servery, 

 elektronická dokumentace. [Pantek 2015]  

Byly zde uvedeny pouze některé vybrané SCADA/MMI systémy, se kterými se můžeme setkat 

v reálných aplikacích.  Mezi tyto systémy lze také zařadit nadstavby SCADA/MMI PLC řídicích 

systémů. Tyto monitorovací nadstavby jsou vázány na daný typ PLC. Z předchozích stručných 

popisů je patrné, že tyto systémy jsou navrženy tak, aby uživateli zjednodušily návrh řídicích 

aplikací v co největší míře. Systémy obsahují databáze komponent, které se často v aplikacích 

vyskytují a programátor provádí jejich konfiguraci podle potřeby aplikace. Některé ze systémů 

jsou více otevřené programování a pro jejich zvládnutí je zapotřebí delší doba a některé jsou 

více uzavřené a programátor provádí pouze konfiguraci komponent, maximálně vytvoří 

jednoduchý skript. Všechny SCADA/MMI systémy mají vlastnosti, které jsou potřebné pro  

rychlou tvorbu monitorovacích, konfiguračních a některé i řídicích úloh.   
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6 Postupy při návrhu distribuovaných řídicích systémů 
Tato kapitola se věnuje obecnému popisu kroků nutných pro návrh distribuovaných řídicích 

systémů. Také lokální řízený systém může využívat návrhu distribuovaných systémů, např. pro 

zlepšení přehlednosti návrhu nebo pro jednodušší návrh algoritmu řízení. Pro distribuované 

systémy řízení jsou důležité informační vazby, které jsou zajištěny ve většině případů pomocí 

ILAN a LAN. Této problematice se věnuje jedna z předchozích kapitol. 

Návrh distribuovaného systému řízení lze rozdělit do těchto kroků: 

 specifikace zadání řešené úlohy, 

 distribuce algoritmů řízení,  

 výběr technických prostředků, 

 výběr informačních vazeb, 

 tvorba aplikací pro jednotlivé úrovně. 

6.1 Specifikace zadání řešené úlohy 
Před vlastním návrhem řídicího systému jak po stránce programové, tak po stránce 

technických prostředků je nutné provést analýzu zadání a rozdělit celý algoritmus řízení, 

vyplývající se zadání, na dílčí části. Již při tomto bodu řešení návrhu distribuovaných řídicích 

systémů je přínosem znalost funkčních možností a komunikačních možností řídicích systémů. 

Tímto základním rozdělením a analýzou úlohy (zadání) lze získat na přehlednosti návrhu celé 

aplikace. Je možné rozdělení složitých algoritmů řízení na dílčí jednoduché algoritmy umístěné 

na jednotlivých úrovních řízení. Ideálním výsledkem může být rozložení složitého algoritmu 

řízení na triviální algoritmy řízení, které se aplikují do řídicích systémů.      

Podstatnou části použitých řídicích systémů jsou komunikační rozhraní a jejich možnost 

použití při „RealTime“ řízení. Algoritmy v těchto systémech musí být vytvořeny s  ohledem na 

bezpečný provoz celého systému i v případě výpadku komunikačních vazeb, které se využívají 

jak pro konfiguraci řídicího systémů, zadávání žádaných hodnot dílčího podsystému, tak pro 

monitorování provozních veličin.     

Pro tuto realizaci návrhu existují nástroje i pro SCADA/MMI systémy umožňující distribuovaný 

návrh algoritmů podporující komunikaci řídicích systémů v síti. Patří zde např. v systému 

Control Web možnost tvorby local, remote a attach modulů. Tyto moduly aplikace mohou 

pracovat v síti a mají rozdílné vlastnosti z pohledu běhu celé aplikace. Podrobnější informace 

nalezneme v literatuře [Bílý 1999]. 

6.2 Distribuce algoritmů řízení  
Podle základní analýzy zadání provádíme distribuci jednotlivých řídicích algoritmů do řídicích 

systémů s ohledem na optimalizaci chodu celého distribuovaného systému.  
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Příkladem může být distribuce algoritmu pro polohování krokového motorů, který pomocí 

mechanického převodu polohuje pracovní nástroj (nůž). Tento algoritmus může být 

implementován do řídicího systému na nejnižší úrovni řízení, který dostává příkazy (pro 

dosažení koncové pozice nástroje) z nadřazené úrovně řízení (koordinace pohybu nástroje 

v osách x, y a z je řešena jedním algoritmem např. v jednočipovém počítači). Na vyšší úrovni 

řízení např. na IPC je realizována úloha pro monitorování a konfiguraci.  

Druhým způsobem distribuce řízení může být koordinace algoritmů na vyšší úrovni řízení a 

jednočipové počítače na nejnižší úrovni řízení vykonávají dílčí příkazy algoritmů koordinace 

pohybu v osách x, y a z vyšší úrovně řízení.  

6.3 Výběr technických prostředků 
Základním kritériem pro výběr technických prostředků při návrhu distribuovaných systémů 

řízení je specifikace jejich vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní, podpora meziobvodové 

komunikace a v neposlední řadě rychlost vykonávání navržených algoritmů a podpora 

programování ve vyšších programovacích jazycích např. programovací jazyk C. Při výběru 

technických prostředků může být vodítkem také podpora v podobě knihoven pro jednotlivé 

periferie (A/D, PWM, I2C, SPI, …) nebo podpora komunikačních rozhraní (CAN) pro vyšší 

programovací jazyky. 

Následně je nutné výkonově přizpůsobit a galvanicky oddělit  I/O od řízené technologie. 

Komerční řídicí systémy, jako jsou např. PLC, toto oddělení a částečné přizpůsobení již 

obsahují. 

Standardním vybavením řídicích systémů na nejnižší úrovní řízení jako jsou PLC, jednočipové 

počítače je: 

 Konfigurovatelné diskrétní vstupy/výstupy. Počet je většinou násobkem 8 bitů (1 

byte) tj. 8, 16, 24, … . Směr (zda se jedná o vstup nebo výstup) je většinou 

konfigurovatelný z programového prostředí. 

  Analogové vstupy. Systémy většinou obsahují jeden A/D převodník, kterému 

předchází multiplex kanálů. V závislosti na počtu čtených vstupů se mění vzorkovací 

frekvence. Se zvyšujícím se počtem čtených kanálů se snižuje vzorkovací frekvence. 

Další důležitou vlastnosti analogových vstupů je zda se jedná o diferenční nebo 

single-ended vstup. S tím souvisí jejich počet (single-ended=2*diferenciál). 

 Porovnávací vstupy. Některé řídicí systémy mají zabudovány ve vstupních 

obvodech komparátory – lze tedy porovnávat analogový signál s předem 

nastavenou úrovní. 

 I2C, SPI jsou komunikační rozhraní určená pro meziobvodovou komunikaci např. 

s pamětí, A/D převodníkem, snímači, … . 
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 PWM výstup je většinou náhradou za analogový výstup, pokud není součástí 

systému, a slouží pro ovládání akčních členů. Možností je také připojení D/A 

převodníku k některé z diskrétních bran řídicího modulu nebo přes některé rozhraní 

I2C, SPI, ... . 

 UART/USART je komunikační rozhraní, které lze využít ve většině případů 

k připojení řídicího systému k nadřazené úrovni. Toto rozhraní může být také 

použito pro čtení dat ze snímačů nebo zápis  hodnoty akčního zásahu pro akční člen 

apod. Podmínkou je podpora tohoto rozhraní a použitého protokolu na obou 

stranách komunikace. 

 Podpora průmyslové sběrnice. V řídicím systému může být implementované 

rozhraní některé z průmyslových sběrnic např. CAN bus, které lze opět využít pro 

správu (monitorování) systému nebo pro sběr dat ze snímačů, koordinační vazby 

apod.         

6.4 Výběr informačních vazeb 
Informační vazby mezi jednotlivými řídicími podsystémy jsou pro distribuované systémy 

zásadním nástrojem pro přenos technologických dat a zadávání parametrů pro dílčí algoritmy.  

Z pohledu distribuovaných systémů řízení a hierarchické struktury řízení jsou dva základní typy 

vazeb:  

 

 

Obr. 6-1 Vazby hierarchické struktury řízení 

Horizontální vazby – jsou realizovány s využitím ILAN a LAN. Výběr typů sítí je většinou 

podmíněn úrovní nasazení, tj. zda se na dané úrovni můžou objevit rušivé signály 

(technologická úroveň), pak se využívají ILAN a v případě, že se dostáváme v návrhu 
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distribuovaných systémů řízení na vyšší úrovně, vzdálenější od technologie, můžeme  využívat 

v návrhu třeba LAN. Tyto vazby přenáší informace mezi jednotlivými řídicími systémy na 

stejné úrovni a koordinují algoritmy v řídicích systémech na stejné úrovni řízení.    

Vertikální vazby – pro využívání ILAN a LAN platí stejné pravidlo jako u horizontálních vazeb 

pro rušení přenosu. Tyto vazby přenáší informace mezi řídicími systémy na rozdílných 

úrovních řízení hierarchické struktury řízení. Informační hodnota na těchto vazbách se 

většinou snižuje směrem k vyšším úrovním řízení (např. pro třetí úroveň řízení je důležitá jen 

aktuální rychlost výrobní linky, ale ne parametry jednotlivých dílčích regulátorů).   

6.5 Tvorba aplikací pro jednotlivé úrovně řízení 
V závislosti na úrovni řízení a použitých technických prostředcích se využívají různá prostředí 

pro programování dílčích algoritmů pro jednotlivá zařízení. Pro programování aplikací na 

nejnižší úrovni řízení se velmi často využívá jazyk C, protože má po asembleru nejblíže 

k hardwarové konfiguraci řídicího systému (brány I/O, registry, …). Existují různé vývojové 

prostředí pro programování řídicích systémů podporující programování v jazyce C. Další 

možností je například programování v jazyku Basic. Příkladem může být vývojové prostředí 

pro programování jednočipových počítačů firmy MikroElektronika MikroC nebo MikroBasic. 

Dalším příkladem je prostředí firmy  Microchip MPLAB podporující programování jak ve 

strojovém kódu, tak programování ve vyšších programovacích jazycích C nebo Basic. Na 

nejnižší úrovni řízení mohou být i speciální prostředí například pro programování PLC. Zde 

jsou z důvodu kompatibility mezi jednotlivými PLC použity základní typy programovacích 

jazyků: 

 IL instruction list, 

 LD ladder diagram, 

 FBD function block diagram, 

 ST strukturovaný text (Pascal), 

 SFC sekvenční programování. 

Programování pomocí IL je v principu programování v asembleru tj. programování pomocí 

instrukcí procesoru PLC. Jedná se o základní instrukce přesunu, aritmetické instrukce (sčítání, 

odčítání, …), skokové instrukce (podmíněný a nepodmíněný skok), logické instrukce (AND, 

OR, …), … . Tento způsob programování je velmi náročný na programátora, protože musí 

dokonale ovládat celou sadu instrukcí daného procesoru. Programování algoritmu pomocí 

LD je podobné sestavování logické úlohy pomocí spínačů atd. Popis jednotlivých způsobů 

programování lze nalézt v odborné literatuře zabývající se touto problematikou. 
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7 Aplikační výstupy a projekty 
Tato kapitola se věnuje nasazení popisovaných technologií  a prostředků v praktických 

úlohách. Jsou zde vybrány a popsány úlohy, ve kterých se využívají prvky distribuovaných 

systémů řízení jako jsou snímače, regulátory, řídicí systémy, akční členy, ale i komunikační 

vazby jak metalické, tak i bezdrátové. Funkčnost každé úlohy byla ověřena praktickou 

realizací. Popisované aplikace jsou výstupy řešení různých projektů, hospodářských smluv a 

spoluprací s průmyslem, kde se v zadání objevují nestandardní požadavky, v opačném případě 

by byly použity standardní postupy a nevznikly by tyto úlohy. Zadání těchto úloh je řešeno 

nestandardními originálními postupy, i když se při řešení využívají standardní zařízení  

regulačních obvodů. V každé kapitole je originální přínos  zdůrazněn.   

7.1 Měření zrychlení MEMs akcelerometry 
Navržený systém slouží pro sběr dat z MEMs akcelerometrů s  využitím ILAN sítě. V tomto 

případě se jedná o CAN sběrnici. Průmyslová síť byla volena z důvodů nasazení tohoto 

systému v rušivém prostředí s možností implementovat tento systém do automobilu pro 

měření přenosů mechanických struktur. Systémový návrh celé úlohy je patrný z obr. 7-1.  

Požadavkem bylo připojení různých MEMs systémů (akcelerometrů, gyroskopů) s rozdílným 

rozhraním jako je I2C, SPI nebo analogovým výstupem. Podle této specifikace zadání byla 

navržena základní deska osazena procesorem zajišťující převod (most) mezi CAN sběrnici a 

I2C, SPI rozhraním nebo analogovým rozhraním, přes které použité MEMs systémy 

komunikují. 

Důležitým požadavkem této aplikace bylo jednoduché rozšíření o další nové moduly, které 

mohou být připojeny k tomuto systému v budoucnosti. Samozřejmostí je možná modifikace 

firmware pro jednotlivé moduly.   

 

Obr. 7-1 Systémový návrh realizované úlohy s MEMs systémy [Škuta 2012] 
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Základními měřicími prvky jsou MEMs akcelerometry (např. MMA7456L), které umožňují  

měření zrychlení ve třech osách. Obsahují jak měřicí část tj. převod měřené veličiny na 

měřitelnou např. změna zrychlení na změnu kapacity, a také elektronické obvody pro základní 

vyhodnocení a převod na data, která jsou zpřístupněna nadřazenému systému pomocí 

meziobvodové SPI komunikace. Tento akcelerometr je osazen na desce plošných spojů. Ta 

zpřístupňuje MEMs systém nadřazené úrovni. Jednotlivé piny jsou vyvedeny na určitou pozici 

tak, aby korespondovaly s vývody desky nadřazené úrovně. 

 

 

Obr. 7-2  Desky plošných spojů MEMs akcelerometrů měřicího systému [Škuta 2012] 
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Obr. 7-3 Schéma a deska tištěného spoje pro ADIS 16365 [Škuta 2012] 

Nadřazenou úroveň tvoří deska tištěného spoje s jednočipovým procesorem řady PIC 

(PIC18F258), který obsahuje rozhraní pro meziobvodovou komunikaci (SPI, I2C), CAN, 

sériovou linku, … . Tato deska tvořící most mezi snímačem a komunikačním rozhraním CAN, 

je připravena pro další druhy MEMs systémů, které podporují také jiné rozhraní. Výstupy jsou 

vyvedeny na jednotlivé piny desky. Měřicí MEMs moduly, jejich výstupy, musí korespondovat 

s výstupy této desky. Na desce je také implementován převodník z TTL na CAN fyzickou vrstvu. 

 

Obr. 7-4 Komunikační modul na bázi PIC 16F258 [Škuta 2012] 
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Mikrokontrolér na desce zajišťuje vyčítání dat z MEMs systému. Pak jej algoritmus v 

mikrokontroléru pošle na CAN sběrnici. Podle potřeby lze do systému nahrát firmware pro 

vypraný MEMs např. podle použitého rozhraní (analogový výstup, SPI, I2C). Každý MEMs 

systém má rozdílné rozložení registrů. Aplikace je naprogramována tak, že lze modifikovat 

registry přímo přes CAN formou speciálních rámců. Napájení modulu, komunikační rozhraní 

a programovací rozhraní je vyvedeno pomocí síťového kabelu a konektoru RJ-45. Ověření 

navrženého systému bylo realizováno v projektu „StudentCar“ při měření přenosů mezi 

jednotlivými částmi podvozku vozidla. 

 

Obr. 7-5 Reálný modul s MEMs akcelerometrem a procesorovou deskou s rozhraním CAN  

Základní typy rámců používané pro komunikaci s jednotlivými moduly byly navrženy tak, aby 

bylo možno provádět zápis a čtení registrů jednotlivých měřicích MEMs systémů z třetí úrovně 

řízení tj. z úrovně, kde se provádí zpracování (vyhodnocování) naměřených dat. Typy rámců 

jsou v tab. 7 a tab. 8. 

Tab. 7 Typy CAN rámců pro ovládání a konfiguraci MEMs modulů (MASTR příkazy)  

 

      

Tab. 8 Typy CAN rámců pro ovládání a konfiguraci MEMs modulů (SLAVE odpovědi)  
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V tab. 7 jsou rámce, které generuje MASTER zařízení, v našem případě je to např. aplikace na 

třetí úrovni řízení na PC nebo jiném zařízení pro sběr dat. V byte 0 je ID zařízení, pro které je 

rámec určen, v byte 1 je kód příkazu (zápis, čtení, časová prodleva, … ) a v následujících bytech 

jsou parametry příkazu (např. adresa reg., hodnota reg.). Přes tyto příkazy lze také provádět 

spuštění měření, vyčítání bloků dat (registrů) z vybraného MEMs senzoru. Nutno je 

nastudovat vnitřní strukturu daného senzoru. 

V tab. 8 jsou odpovědí z vybraného MEMs senzoru. Jsou to dva typy odpovědí, odpověď 

s adresou a hodnotou registru nebo odpověď formou celého bloku dat z registrů. ID SLAVE je 

obsaženo již v hlavičce CAN rámce. 

Měření se spouští na všech MEMs systémech najednou. Před vlastním měřením je nutno 

konfigurovat příkazem každý MEMs senzor. Pro každé ID je definovaný soubor s  parametry 

podle kalibrace. Pro připojení měřicího systému se využívá převodník USB2CAN.  

                       

 

Obr. 7-6 Komunikační modul USB2CAN s prostředím pro jeho obsluhu [Canlab 2015] 
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USB2CAN je adaptér pro připojení sběrnice CAN k PC prostřednictvím USB. Toto zařízení je 

inovovanou variantou CAN bus převodníku PP2CAN. Zařízení využívá pro komunikaci po USB 

obvodu firmy FTDI. Jako CAN bus controller je použit obvod SJA1000, který je dnes 

standardem pro CAN - PC interface. Mezi tyto dva obvody je vložen mikroprocesor PIC řady 

18, který zajišťuje obsluhu obou obvodů, provádí transformaci dat a slouží jako další vrstva 

vyrovnávací paměti. Tento mikroprocesor obsahuje bootloader a dovoluje provádět update 

originálního firmware, případně zavádět specializovaný uživatelský firmware . [Canlab 2015]   

Tab. 9 Mapa registrů akcelerometru MMA7456L [Freescale 2015] 

 

Použité MEMs akcelerometry zpřístupňují svou konfiguraci a čtení měřených hodnot formou  

registrů. Každý z akcelerometrů má rozdílnou mapu registrů. Výpis pro jeden z typů použitých 

MEMs  akcelerometrů je v tab. 9. 

Princip akcelerometru je ve změně kapacity. Vyhodnocuje se v diferenčním zapojení. Tyto 

obvody umožňují měření i statického zrychlení. Umožňují  také přepínání měřicích rozsahů  

podle aktuální potřeby měření. Lze měřit s  převodníky s různým počtem bitů. 
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Obr. 7-7 Princip měření akcelerometrem [Freescale 2015] 

Velikost těchto systémů je řádově v mm. Je to zajištěno implementaci jak vyhodnocovací 

elektroniky, tak i miniaturních mikro-mechanických prvků zajišťujících převod měřené veličiny 

na měřitelnou, na křemíkovou bázi pomocí moderních výrobních technologií.     

Základní test navrženého a realizovaného systému (komplexního řešení  měření) byl proveden 

s využitím piezoresistivního akcelerometru Brüel&Kjær (4574), signálového analyzátoru 

LabShop Pulse firmy Brüel&Kjær, vibrátoru Tira a řídicího systému cRIO s  konfigurací 

podporující CAN komunikaci. 

 

Obr. 7-8 Testovací sestava navrženého měřicího systému (vibrátor Tira, cRIO, refernční snímač 4574, jednotlivé snímače, …) 

Tento test byl zaměřen na možnosti synchronizace měření v jednotlivých snímačích v čase. 

Z pohledu nadřazené úrovně je synchronizace řešená výzvou k měření formou paketu. 

Odpověď zasílají jednotlivé měřicí uzly v časových intervalech podle obr. 7-9. 
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Obr. 7-9 Časová návaznost odpovědí jednotlivých snímačů v síti 

Firmware pro jednotlivé snímače je navržen tak, aby umožňoval seřazení odpovědí  

jednotlivých aktuálně zapojených snímačů. Nadřazená úroveň má možnost definovat, které 

ID bude vysílat v jakém pořadí, což vede k minimalizaci kolizi na sběrnici a tím ke zvýšení 

propustnosti sběrnice.  

 

Obr. 7-10 Odezva 8 snímačů umístěných na jedné desce (po klepnutí) 

Funkčnost systému byla ověřena v rámci praktických měření a následným vyhodnocením 

naměřených dat při měření přenosu mechanických a pohyblivých částí testovacího vozidla.  
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7.2 Kalibrace provozních tlakoměrů 
V rámci spolupráce s průmyslem byl řešen návrh systému, který umožňuje pravidelnou 

kalibraci provozních snímačů tlaků. Ta se provádí 2x ročně. V případě stovek snímačů je na 

místě vytvořit systém, který po konfiguraci na začátku měření bude pracovat plně 

automaticky, nezávislé na obsluze. 

Vstupními požadavky bylo, aby se využíval jeden měřicí systém (z důvodů minimalizace 

ekonomických nákladů), pro zpracování naměřených dat se využíval Excel, ve kterém už byly 

naprogramovány makra pro vyhodnocení naměřených dat. Dalšími požadavky byla možnost 

volby rozsahů měření, počtu cyklů měření (1-3), počtu měřených bodů charakteristiky apod. 

Na obr. 7-11 je systémový návrh celé úlohy realizující kalibraci provozních tlakoměrů. 

Konfiguračním (řídicím) systémem je standardní PC  (IPC), pomocí kterého lze provádět 

konfiguraci, spuštění, zastavení celého měření apod. Řízení (PID regulaci) lze realizovat buď 

přímo na IPC, nebo externě pomocí konfigurovatelného regulátoru. Druhá varianta je použitá 

při realizaci. Regulátor je ve variantě návrhu systému propojen s  konfiguračním IPC pomocí 

RS 485. Pomocí rozhraní RS 232 (USB) je připojen měřicí přístroj indikující aktuální měřenou 

veličinu tj. hodnotu tlaku z jednotlivých snímačů. 

 

Obr. 7-11 Návrh úlohy pro kalibraci tlakoměrů 

Přepínání aktuálního měřeného snímače je zajištěno pomocí desky s relé, která je ovládána 

z aplikace v PC (měření na etalonu, měření na testovaném snímači). Hodnoty se zapisují do 

aplikace v PC. Celá úloha je vytvořená v prostředí Control Web a rozhraní pro konfiguraci 

umožňuje nastavení parametrů algoritmů měření (počet cyklů, počet úrovní, rozsahy, typ 

snímače, jméno operátora, …). Všechny tyto údaje se pak předávají z aplikace v systému 
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Control Web do programu Excel pomocí DDE komunikace. Zde se pak provede vyhodnocení 

naměřených dat s možností vytištění kalibračního protokolu. V podstatě jde o měření 

statických charakteristik snímačů tlaku.     

 

 

Obr. 7-12 Blokové schéma úlohy z pohledu funkčnosti a distribuce řízení úlohy 

Nastavování tlaků měřeného (regulovaného) média se provádí pomocí akčního členu, který 

generuje tlak do systému. Tlaková soustava obsahuje vzdušník zajišťující filtraci případných 

zvlnění průběhu (chyby) generovaných z akčního členu. Z pohledu algoritmu řízení tlaku je 

nutno, aby se regulovaná hodnota tlaku přiblížila k požadované hodnotě bez překmitu 

(měření hystereze snímače), tj. při měření vzestupné charakteristiky se přiblíží  skutečná 

měřená veličina k požadované hodnotě zespodu a při měření sestupné části charakteristiky 

se přiblíží k požadované hodnotě seshora.    

 

Obr. 7-13 Příklady aplikačních oken v systému Control Web [Urbiš 2002]       
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Vzhledem k tomu, že celý systém je připojen do intranetu a systém Control Web podporuje 

modulární aplikace, je v aplikaci vytvořený modul zpřístupňující konfiguraci a měřená data síti 

intranet (internet). Možnosti této konfigurace na druhé a třetí úrovni řízení jsou omezené.  

Z pohledu návrhu distribuovaných systémů řízení byla úloha rozdělena na tři základní úrovně . 

První úrovni, nejblíže k technologii, je úroveň regulátoru tlaku používaného média. Parametry 

tohoto regulátoru jsou nastaveny tak, aby nedocházelo při regulaci k překmitům 

(podkmitům). To je nutná podmínka v případě měření hystereze snímače. Regulátor dostává 

pokyny z vyšší úrovně řízení (IPC), kde je aplikace v systému Control Web realizující základní 

algoritmus celé kalibrace. Tato úroveň obsahuje interface pro konfiguraci tohoto algoritmu, a 

rutiny pro zpracování naměřených dat a poskytnutí je další aplikaci na stejné úrovni řízení. Na 

této (stejné) úrovni je aplikace v Excelu určená pro následné zpracování dat a vygenerování 

kalibračního protokolu. Třetí úrovní je aplikace na IPC zpřístupňující naměřená data (kalibrační 

protokol snímače) uživatelům s využitím tenkého klienta.  

 

7.3 Polohování a synchronizace ultrazvukové sondy – FN 

Ostrava 
Systém, který vznikl v rámci řešení tříletého projektu GAČR, zajišťuje polohování ultrazvukové 

sondy při vyšetření krčních tepen. Výsledkem řešení je komplexní měřicí systém, umožňující 

měřit objem aterosklerotického plátu (AS plátu) v definované oblasti. Posuv je řízený a 

synchronizován se srdeční činností. K tomu se využívá pacientský monitor.  Následně získané 

snímky umožňují vytvořit 3D model artérií. Opakovatelným měřením a následným 

vyhodnocením lze zjistit dlouhodobý trend 3D modelu. Systémový návrh úlohy je na obr. 7-14. 

 

Obr. 7-14 Systémový návrh úlohy pro polohování ultrazvukové sondy 

Celý systém je postavený na bázi jednočipového počítače řady PIC. Ten generuje řídicí řetězce 

pro komerční jednotku CD30M, která je zároveň výkonovým členem pro řízení (ovládání) 
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krokového motoru. Komunikace je zajištěna pomocí standardní sériové linky. Algoritmus  

v jednočipovém procesoru je vytvořený tak, aby příkazy generované pro komerční jednotku 

byly synchronizovány se srdeční činností a vlastní skenování řezu nebylo ovlivněno ani srdeční 

činností pacienta ani pohybem (přesunem) senzoru. Na této lince je také zapojen příposlech 

pro komunikační rozhraní řídicí jednotky s PC, kde se ukládají časy a pozice senzoru do 

textového souboru. Na tomto PC se nahrává také záznam z ultrazvukové sondy s časovými 

značkami jako videosekvence pro pozdější vyhodnocení. Generování příkazů je trigrováno 

z výstupu pacientského monitoru, kde úroveň signálu je 1V a ne TTL. Proto je použit převodník 

ADC0831 komunikující s mikrokontorlérem po sériové komunikaci podobné I2C.  

 

Obr. 7-15 Komponenty k úloze (mechanizmus s výkonnou jednotkou, pohon, pacientský monitor) 

Pro konstrukci mechanické části systému byly použity komponenty firmy MICROCON a 

ULMER. Převod rotačního pohybu krokového motoru na lineární pohyb zajišťuje kuličkový 

šroub - mechanizmus lineárního posuvu. Požadavkem byl pohyb sondy v rozmezí 2-3 cm. 

Z důvodu snadného přizpůsobení pozice senzoru vzhledem k aktuální pozici pacienta byl 

použit pracovní rozsah mechanizmu řádově 40 cm. Posunutí se dá ovládat formou tlačítek 

v aplikaci v PC.  

 

Obr. 7-16 Sestavený mechanizmus s řídicí (trigrovací) jednotkou (umístěno ve FN Ostrava) 

V prostředí Visual Basic 6 byla vytvořená aplikace pro základní ovládání úlohy tj. posuv 

vpřed/vzad, spuštění úlohy, nastavení kroku posuvu, ukládání časových značek a pozic do 

souboru, stop, … . Tato aplikace byla navržena dle požadavků zadavatele a zajišťuje základní 

ovládání a konfiguraci navrženého systému. 
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Obr. 7-17 Aplikace pro ovládání a monitorování polohovacího zařízení [Farana 2008B] 

Z pohledu návrhu distribuovaných systémů řízení je úloha realizována ve třech vrstvách. První 

vrstvou je výkonové řízení krokového motoru využívající jednočipový procesor PIC ( jednotka 

CD30M). Tato jednotka je propojena s druhou úrovní, trigrovacím modulem na bázi 

jednočipového počítače řady PIC, přes sériové rozhraní. Tato jednotka synchronizuje svůj 

algoritmus podle další informace z první úrovně tj. informace o tepu srdce pacienta 

z pacientského monitoru. Třetí úrovní je aplikace v PC, kde se ukládají video sekvence a časové 

značky z trigrovací jednotky. Z této úrovně se také dá provádět základní konfigurace algoritmů 

resp. trigrovací jednotky.      

7.4 Aktivní tlumení vibrací 
Pro vysokootáčkové rotační stroje se využívají kluzná ložiska. Ta jsou mazána olejem a mezi 

rotační částí (hřídelem) a ložiskem vzniká olejový film. Ten při vyšších otáčkách způsobí, že se 

hřídel v ložisku rozkmitá s amplitudou závislou např. na vůli hřídele. Za tímto účelem bylo 

vytvořeno testovací zařízení (rotorkit), osazeno snímači polohy hřídele v blízkosti obou ložisek 

v ose x a y, a 4-mi akčními členy (piezoactuatory), které umožňují pozicovat ložisko v domečku 

ložiska a tím eliminovat kmitání rotoru. Tímto způsobem lze posunout rezonanční otáčky 

systému do vyšších otáček. Reálné zařízení je zobrazeno na obr. 7-18.    

 

Obr. 7-18 Testovací systém aktivního řízení kluzných ložisek [Tůma 2010H] 

Pro tento systém bylo nutné vytvořit aplikaci umožňující monitorování naměřených dat a 

konfiguraci motoru (pohonu systému) pomocí parametrů frekvenčního měniče.  
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Jako akční zásah byl zvolen 3-fázový asynchronní motor F4C52G, který je řízen frekvenčním 

měničem Commander SKA1200075. 

Tab. 10 Základní parametry frekvenčního měniče SKA1200075 

Typ 

Jmenovitý 

výkon 

motoru 

Vstupní 

jištění 

Typický vst. 

proud při 

plné zátěži 

Jmenovití 

výstupní 

proud 

Maximální 

výstupní 

proud (max. 

po dobu 60s) 

Minimální 

hodnota 

brzdného 

odporu 

kW A A A A    

SKA1200075 0,75 16 10,5 4 5 68 

 

Na obr. 7-19 je systémový návrh monitorovací a konfigurační úlohy pro vysokootáčkový stroj. 

Jsou zde bloky týkající se jednotlivých funkčních celků od motoru přes frekvenční měnič, 

snímače, mazací agregát, I/O jednotku až po monitorovací a konfigurační úlohu v PC pod 

systémem Control Web. Fyzická vazba mezi PC a frekvenčním měničem je s  využitím USB 

rozhraní a vlastní data jsou předávána pomocí OPC komunikace. 

Jako I/O jednotka byla použita USB 4711A. Ta zpracovává jak hodnoty ze snímačů aktuální 

polohy hřídele, tak hodnoty ze snímače aktuálních otáček hřídele. Jednotka umožňuje 

vzorkování až 150ks/s. Aplikace v prostředí Control Web provádí monitorování a animaci 

aktuální pozice hřídele a otáček systému. 

 

Obr. 7-19 Systémový návrh monitorovací a konfigurační úlohy 
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Pro řízení byl také, mimo jiné, testován analogový regulátor na bázi operačních zesilovačů. 

Zapojení PID regulátoru pomocí operačních zesilovačů bylo popsáno v jedné z předešlých 

kapitol. 

Byla navržena a otestována jednotka na bázi jednočipového počítače PIC pro ovládání 

frekvenčního měniče a mazacího agregátu s  využitím diskrétních I/O a výkonového zesílení 

pomocí relé. Režimy, které se dají, pomocí této jednotky nastavovat jsou: 

 směr rotace vlevo, 

 směr rotace vpravo, 

 blokování, 

 Start/Stop mazání, 

 Zapnutí/Vypnutí měniče. 

Vše je řešeno pomocí komunikace po virtuální sériové lince, která je fyzicky realizována USB 

rozhraním a modulem USB arduino.          

Použitý frekvenční měnič má asi 100 parametrů, ale pro funkci navrženého systému jsou 

důležité jen některé parametry, které byly zpřístupněny pomocí OPC serveru aplikaci 

vytvořené v systému Control Web. Zde se provádí také záznam a monitorování aktuálních 

pozic hřídele v osách x a y u jednotlivých ložisek. 

   

   

Obr. 7-20 Obrazovky aplikace pro monitorování a konfiguraci RotorKitu v systému Control Web [Los 2009] 
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Celá úloha je již v rámci návrhu logicky (i fyzicky) rozdělena do několika částí, do kterých jsou 

distribuovány také řídicí algoritmy. První část je realizována aplikaci pro řídicí a monitorovací  

systémem Control Web ve standardním PC. Z této řídicí části úlohy se provádí konfigurace 

akčního členu (pohonu) s  využitím řídicího systému na druhé úrovni řízení, frekvenčního 

měniče. Na této úrovni řízení je také zabezpečení proti poškození (zadření) ložisek, neboť 

chod frekvenčního měniče je blokován, pokud není spuštěný mazací systém soustavy. 

Informace o aktuálních technologických datech se dostává s  využitím USB rozhraní a jednotky 

USB 4711A zpět až na úroveň aplikace v prostředí Control Web, kde lze s  těmito daty dále 

pracovat (ukládání dat, animace pozice hřídele, …).     

7.5 Bezdrátový přenos dat mobilních zařízení 
Problémovým může být přenos dat z mobilních nebo rotujících zařízení. Takovým příkladem 

je záznam dosažených časů a počtů projetých okruhů jednotlivých motokár (mobilní zařízení) 

do vyhodnocovacího pracoviště s PC během závodu. Celý systém je navržen tak, aby přenos 

dat probíhal on-line tj. v době průjezdu motokáry přes hraniční (cílovou) zónu jednotlivých kol 

závodu. V případě pohybujícího se objektu je nutno uchovat čas průjezdu jednotlivých kol ve 

vysílači pro případné následné vyčtení offline. Bylo vytvořeno několik variant pro testování 

celého systému. Například varianta na bázi vysílačů a přijímačů pracujících na frekvenci 433,92 

MHz, viz obr. 7-21. Nevýhodou je jednosměrná komunikace z motokáry do vyhodnocovací 

stanice v případě využití jednoho modulu. Jeden modul neobsahuje vysílač i přijímač, ale jen 

jedno ze zařízení (vysílač nebo přijímač). 

 

Obr. 7-21 Vysílací a přijímací modul TX-SAW/433, RX-BC-NBK 433 

Další testovanou variantou bylo použití Xbee modulů, využívající frekvenci 2,4 GHz. Tyto 

moduly již byly popsány v předcházejících kapitolách. Mají v sobě implementován jak vysílač, 
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tak přijímač. Interface pro komunikaci s mikrokontrolérem je realizována pomocí TTL úrovně 

přímo na Rx a Tx pinech modulu. 

Výhodou těchto dvou typů modulů je jednoduchá obsluha vysílacího a přijímacího zařízení 

(podobná obsluha jako standardní sériové linky umožňující přímo přístup k Tx a Rx signálům). 

Další možností je využití RFM12B, které pracují s  frekvenčním pásmem 868 MHz, ale jejichž 

rozhraní pro komunikaci s mikrokontrolérem je na bázi SPI komunikace. Tyto moduly byly 

opět popsány v předcházejících kapitolách a podrobně byla popsána i SPI komunikace. Tyto 

moduly obsahují jak vysílač, tak přijímač. Nutností je vytvoření knihoven pro konfiguraci 

těchto modulů ze strany mikrokontroléru. 

Pro uchovávání dat, časů jednotlivých okruhů, je využita vnitřní EEPROM paměť 

mikrokontroléru. Použitý mikrokontrolér obsahuje také komparační (porovnávací) analogové 

vstupy. Jeden z těchto vstupů je použit pro indikací průjezdů motokáry cílovou rovinou. Tento 

průjezd je snímán pomocí cívky, která indikuje signál 1 kHz z vysílací antény zabudované 

v dráze a realizované několika závity vodiče. Na vysílači (generátoru 1 kHz) lze měnit výkon, 

což se projeví na vzdálenosti dosahu signálu vysílaného anténou. Systémový návrh úlohy je 

na obr. 7-22. 

 

Obr. 7-22 Systémový návrh úlohy monitorování okruhů motokár v závodu [Škuta 2011] 

Vnitřní uspořádání modulu umístěného na motokáře je na obrázku obr. 7-23 a funkce je 

následující. V případě průjezdu cílovou zónou musí indikovat anténou (cívkou) signál 1 kHz a 

zaznamenat čas od předcházejícího průjezdu. Tento čas zaznamenat do EEPROM 

mikrokontroléru a pomocí SPI komunikace vygenerovat paket pro bezdrátový modul, který 

obsahuje ID modulu, číslo kola a čas kola. Mimo tuto základní funkci musí reagovat na příkazy 

z nadřazené úlohy (PC stanice) jako jsou reset, start, stop systému případně příkaz pro vyčtení 

celé EEPROM, kdyby došlo k poruchám přenosu během jednotlivých průjezdů. V principu se 

Napájení 

wireless 

Vysílací anténa pro indikaci průjezdů  

Vysílač 1 … 

Přijímač 

Vysílač 2 Vysílač n 

wireless 

USB s napájením 

Generátor pulsů 1KHz 
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jedná o záznamové zařízení s  možnosti následného vyčtení dat rozšířené o možnost online 

vyčítání.          

 

 

Obr. 7-23 Vnitřní struktura vysílacích modulů motokár [Škuta 2011] 

Na straně vyhodnocovacího pracoviště je modul s mikrokontrolérem, který vytváří most mezi 

bezdrátovou sítí a standardním PC (NB) tj. převádí pakety s  využitím SPI bezdrátového modulu 

na standardní RS 232 (převod TTL na USB rozhraní). 

Tab. 11 Základní parametry vybraných (testovaných) bezdrátových modulů 

 TX-SAW/433, RX-BC-NBK 433 Xbee RFM12B 

Frekvence [MHz] 433,92 2400; 900; 868 433; 868; 915 

Napájecí napětí [V] 4,5 ÷ 5,5 2,8 ÷ 3,4 2,2 ÷ 3,8 

Pracovní teploty [°C] -20 ÷ +80 -40 ÷ 85 -55 ÷ +125 

 

V PC je aplikace vytvořená v prostředí Visual Basic Express (obr. 7-24). Tato aplikace umožňuje 

generovat příkazy pro jednotlivé moduly (start, stop, … ) a zobrazuje aktuální kola jednotlivých 

jezdců. Lze v ní také zobrazit aktuální výpis časů pro jednotlivé jezdce a kola. Vše lze 

exportovat do souboru s příponou *.TXT např. pro pozdější zpracování výsledků.  

Vysílač 

Komunikační modul pro 

868 MHz 

Modul s PIC pro 

vyhodnocení (algoritmus) 

Snímač průjezdů s unifikací 
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Obr. 7-24 Okno aplikace pro vyhodnocení časů kol motokár 

Na této praktické ukázce je opět patrná distribuce úlohy do jednotlivých vrstev systémů řízení. 

S ohledem na požadavky a možnosti navrhovaného systému bylo nutno v algoritmu prvotního 

návrhu realizovat změny technických prostředků (výběr vysílacího a přijímacího modulu, 

možnost zálohy dat v případě selhání online komunikace z důvodů výskytů rušivých vlivů 

technologie apod.). Z těchto technologických omezení vyplývá pozdější distribuce celého 

algoritmu řízení (monitorování) do jednotlivých úrovní (monitorování a zpracování dat do 

aplikace v PC, indikace průjezdů, posílání dat a záloha časů jednotlivých okruhů přímo v 

algoritmu mikrokontroléru na straně motokáry). S tím souvisí i návrh jednotlivých algoritmů  

např. nutnost záznamů časů do EEPROM a z toho plynoucího požadavku, generovat časovou 

základnu na straně mikrokontroléru formou přerušení a následná kalibrace této časové 

základny.      

7.6 Řízení a ovládání mobilních systémů s využitím bezdrátové 

technologie 
Popisovaná úloha využívá řídicího systému na bázi jednočipového počítače pro vykonávání 

příkazů pro několik akčních členů, které ve výsledku tvoří ucelený systém realizující složitou 

koordinaci pohybů dílčích mechanizmů systému. Je to model robota pohybujícího se po 

vlastní ose s možností ovládání ramene s mechanismem pro uchopení objektů. Zpětnou vazbu 

lze realizovat vybranými snímači nebo pomocí kamery implementované na vlastním těle 

robota. 
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Obr. 7-25 Blokové schéma úlohy [Marek 2010] 

Základem je řídicí systém na bázi jednočipového počítače řady PIC, který využívá své periferie 

(I/O, A/D, PWM, I2C, SPI, UART, …) ke snímání veličin a ovládání akčních členů a zobrazovačů. 

Mezi jednočipovým počítačem a koncovým zařízením (snímače, akční členy, zobrazovače) jsou 

použity unifikační jednotky pro předzpracování signálů. 

Důležitou části realizovaného robota je WiFi adaptér WET312, který zajišťuje možnost 

připojení Web kamery (zpětná vazba do operátorského stanoviště)  a připojení Ethernet 

převodníku na UART. Ten přeposílá příkazy z nadřazené úlohy do jednočipového počítače. 

V TCP/IP síti je vytvořený virtuální kanál, přes který aplikace vyšší úrovně posílá data na nižší 

úroveň. 

  

Obr. 7-26 Vnitřní uspořádání modelu a celkový pohled [Marek 2010]  
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Pro ovládání a monitorování celého systému je vytvořena aplikace ve SCADA/MMI prostředí 

Control Web. Z tohoto prostředí lze generovat příkazy pro jednotlivé pohonné jednotky a 

monitorovat aktuální stav technologických veličin s  využitím stejné přenosové cesty tj. 

virtuální COM port. Ten využívá pro přenos rámců TCP/IP síť. Z  důvodu bezpečnosti související 

s možností ztráty bezdrátového spojení (výpadku sítě) jsou příkazy vykonávány řídicí 

jednotkou jen po určitých intervalech a v případě, že řídicí jednotka nedostane obnovovací 

příkaz, všechny akční členy nastaví do stavu STOP. 

Na tomto příkladu realizace je vidět možnost nasazení síťového spojení pro online řízení 

(ovládání) distribuovaných aplikací. Je ale nutné, aby algoritmus implementovaný 

(distribuovaný) do řídicího mikrokontroléru a nadřazeného PC obsahoval rutiny zajišťující 

bezpečný chod celého systému.      

7.7 Rozšiřující moduly pro „Inteligentní domácnost“ 
Velmi velkému zájmu v dnešní době se dostává požadavku využití bezdrátových modulů 

v inteligentních domech. Celý systém pro inteligentní dům je navržen tak, že existuje většinou 

jedna výkonnější stanice připojena do internetu a ta tvoří bránu k vnitřnímu intranetu 

inteligentního domu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé výkonné moduly zajišťující 

požadované funkce inteligentní domácnosti nebo inteligentního domu. Existuje mnoho 

komerčních systému zajišťujících rozličné funkce, které si zadavatel definuje při prvotních 

požadavcích při systémovém návrhu inteligentního domu. Většinou se musí projektant omezit 

na základní funkčnost komerčních modulů. 

 

 

Obr. 7-27 Návrh rozšíření modulů pro inteligentní domácnost 
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Rozšíření těchto systémů o další komponenty (moduly) je možné v zásadě dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je možnost vytvořit „bránu“, která bude zajišťovat převod zpráv z komerční 

sítě do nové vytvářené podsítě. Tato varianta je náročná z důvodu, že ne vždy protokoly 

komerční sítě jsou publikovány a dostatečně popsány.  

Druhou variantou je vytvoření vlastní sítě s  bránou do intranetu nezávislou na komerční síti. 

Ke spojení a dojmu celistvé aplikace může dojít až při prezentaci dat formou html stránek. 

Koncový uživatel v aplikaci na http (PHP) serveru (nekomerční) využívá odkaz na jiný server 

(komerční).  

Rozšiřující systém s univerzálními moduly podporující komunikaci v pásmu 868 MHz a 

zpřístupňující I/O jednotlivých modulů na bázi jednočipových počítačů řady PIC 16F628A, byl 

navržen pro druhou variantu řešení. 

Raspberry PI je systém, který tvoří most mezi internetem a vnitřním intranetem, kde jsou 

bezdrátové moduly umístěny. Pro komunikaci výkonné jednotky s bezdrátovým modulem 

RFM12B je použita meziobvodová SPI komunikace. 

 

Obr. 7-28 Bezdrátový modul pro inteligentní domácnost 

V rámci řešení byly vytvořeny knihovny generující rámce na sběrnici  zabezpečené proti 

chybným přenosům. K této standardní jednotce lze připojit různé periferie rozšiřující 

funkčnost systému. Společně s využitím vytvořených knihoven je nutné napsat hlavní 
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program pro obsluhu nově vytvořené periferie. Vytvořeny jsou standardní moduly pro 

obsluhu diskrétních vstupů a výstupů (spínání výkonových zařízení, čtení stavů diskrétních 

vstupů, čtení analogových vstupů a ovládání PWM výstupů). Hlavním požadavkem bylo 

vytvoření obecných řídicích modulů z pohledu hardware s možností distribuce algoritmů 

řízení podle aktuálního zadání. Navržené moduly umožňují bezdrátovou komunikaci 

s nadřazenou úrovní a jsou jednoduše konfigurovatelné formou výměny firmware a změnou 

rozšiřující desky.            

7.8 Využití PLC pro řízení v bezdrátové síti 
V rámci řešení tohoto zadání byla vytvořena samostatná síť s řídicími systémy na bázi PLC a 

IPC na metalickém spoji a následně připojena pomocí bezdrátového spoje do intranetu. Toto 

rozhraní je využíváno pro programování řídicích úloh v PLC a pro monitorování dat 

z technologie s využitím např. SCADA/MMI systémů a OPC komunikace. 

Jako WiFi most na straně sítě s PLC je použit komerční výrobek firmy INSYS ICOM. Insys WLAN 

je modul, který se pro tyto účely využívá v průmyslové automatizaci. Konfiguraci tohoto 

systému lze provádět pomocí www rozhraní. Příklad konfiguračního okna je na  obr. 7-29. 

 

Obr. 7-29 Příklad konfiguračního okna pro jednotku INSYS WLAN 

V aplikaci je modul nakonfigurován jako zařízení realizující most mezi hardwarem v jedné 

metalové síti a hardwarem v druhé metalové sítí. Toto zařízení se dá konfigurovat podle 

požadavků jako standardní AP tj. způsob zabezpečení sítě, kanál , na kterém se vysílá, výkon 

zařízení, … .  
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V síti pro PLC jsou zapojené řídicí systémy AC500 firmy ABB. Tyto systémy umožňují získání IP 

adresy od DHCP serveru. V případě využití této technologie je nutné nakonfigurovat síťový 

prvek, který bude IP adresy přidělovat (DHCP server). Všechny tyto řídicí systémy pak 

umožňují jejich programování a monitorování například pomocí OPC přes infrastrukturu 

z libovolného PC. Na obr. 7-30 je návrh sítě s PLC a jejich připojení k infrastruktuře i 

s aplikacemi, které řídí a monitorují distribuované úlohy. 

První aplikací, která je v distribuovaném systému připojena, je aplikace řízení modelu 

vrtulníku. Tato úloha umožňuje řízení modelu pomocí PLC. Vlastní algoritmus řízení je umístěn 

v PLC a je složen ze dvou PID algoritmů pro řízení úhlu (azimut) a náklonu. Bezdrátové spojení 

je zde využito pro programování a modifikaci PLC a zároveň pro monitorování a konfigurací 

PLC z prostředí Control Web s  využitím OPC komunikace. Na první úroveň řízení je 

distribuován algoritmus řízení pro obě osy a na druhé úrovni řízení je spuštěna aplikace pro 

monitorování a konfiguraci použitého řídicího systému (PLC).    

 

Obr. 7-30 Propojení PLC s využitím bezdrátového modulu INSYS 

Další úlohou tohoto systému je řízení modelu třídící linky. Třídící algoritmus je opět 

implementován v řídicím systému na bázi PLC. Tento řídicí systém dostává informaci o stavu 

zásobníku polotovarů a o barvě polotovaru. Jako akční členy jsou k dispozici tři pneumatické 

ramena a jeden elektromotor. Ten umožňuje spuštění dopravníkového pásu. Pneumatické 

ramena umožňují přidržení polotovaru v zásobníku, posun polotovaru na dopravníkový pás a 

pohyb třídícího ramene. Vlastní třídění se děje podle aktuální barvy polotovaru. V této úloze 

je opět distribuován systém řízení do PLC a pro monitorování a řízení je využita OPC 

komunikace s nadřazenou úrovní řízení.  
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Na nejnižší úrovni řízení lze použit také např. IPC, kde běží RT systém Control Web s  I/O 

jednotkou zajišťující přenos důležitých dat z/do technologie. V tomto případě již není nutno 

použit PLC jako výkonnou řídicí jednotku, ale vlastní algoritmus řízení je implementován 

v systému Control Web. Zde je také spuštěné monitorovací a konfigurační rozhraní. To může 

pro komunikaci s nadřazenými úrovněmi použít dostupných mechanizmů SCADA/MMI 

systému (CWdrvNET ovladač, ActiveX kontejnér, lokální, vzdálené moduly, OPC, …), podle 

otevřenosti systémů. Pak lze tuto úlohu rozšířit o složitější algoritmy jako je například 

rozpoznávání obrazů (počet bodů na obrobku, rozměry, barvy, …). Systémový návrh této dílčí 

úlohy je na obr. 7-31. 

Nic ale nabrání připojení této úlohy do segmentu datové sítě s  PLC a zajištění přenosu dat do 

jiného segmentu sítě pomocí bezdrátového spoje. Důležitou součástí těchto systémů je 

kompatibilní rozhraní pro komunikaci v síti, v našem případě je to TCP/IP protokol. 

 

 

Obr. 7-31 CW jako systém pro řízení na nejnižší úrovni hierarchické struktury řízení 

Další připojenou úlohou v tomto demonstračním segmentu sítě je část technologie 

umožňující vrtání desky tištěného spoje. Na nejnižší úrovni řízení je PLC, ve kterém je 

implementován algoritmus pro ovládání krokových motorů pojezdů vrtacího stroje. Z  vyšší 

úrovně řízení jsou generovány příkazy pro polohování celého mechanizmu podle požadavků 

z optimalizační úlohy v prostředí Control Web. Tento SCADA/MMI systém zajišťuje také 

monitorování a konfiguraci celého systému. Podkladem pro generování koncových (cílových) 

bodů (děr) je textový dokument z programu EAGLE, ve kterém jsou zapsány referenční body 

součástek a jejich natočení na desce tištěných spojů. Podle knihovny součástky lze generovat 

pozice případných dalších děr nutných pro umístění součástky. V této úloze je vidět 

spolupráce navrženého algoritmu v prostředí Control Web s jiným softwarem (EAGLE), který 

specifikuje požadavky zadání pro algoritmus implementovaný a distribuovaný v systémech 

Control Web a PLC. 
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Obr. 7-32 Model vrtacího stroje 

I tuto úlohu lze modifikovat z pohledu návrhu řízení a použitých technických prostředků a to 

s využitím řídicího modulu na bázi mikrokontroléru, který generuje pulzy pro pohonné 

jednotky (krokové motory). Výpočet trajektorie pohybu a příkazy generuje aplikace v PC 

v prostředí Control Web a předzpracovává je pro řídicí modul, který rozfázovává jednotlivé 

příkazy na jednotlivé skupiny kroků krokového motoru. Příklad propojení je na  obr. 7-33. 

 

 

Obr. 7-33 Použití řídicího modulu na bázi PIC (dílčí ovládací algoritmy v ILAN síti) 

Z předcházejících odstavců je patrné, že při projektování distribuovaných řídicích 

(monitorovacích) systémů existuje mnoho způsobů, jak provést distribuci řízení (ovládání) 

mezi jednotlivé vrstvy hierarchické struktury řízení. Proto je velmi důležité, aby projektant 

vhodně volil distribuci řídicích algoritmů podle priorit požadavků (rychlost odezvy systémů, 

rozsáhlost systému, ekonomická náročnost, …). Dokonalé zvládnutí řízené technologie, jejího 

principu, je nezbytnou podmínkou k návrhu vhodného a optimálního způsobu řízení. 
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7.9 Strojové vidění v distribuovaných systémech řízení 
Do popředí zájmů v průmyslové automatizaci se dostává stále více strojové vidění (Machine 

Vision) řídicích systémů, které lze využít pro rozpoznávání tvarů, měření rozměrů, hlídání 

mezních rozměrů, … . Využití této technologie nachází uplatnění hlavně při  kontrole kvality, 

na kterou je v dnešní době kladen velký důraz. Použití této technologie je možné také v oblasti 

čtení a verifikací kódů, při identifikaci, expedici, montáži, identifikaci barev, rozpoznávání 

polohy atd. Kvalita a rychlost pořízení výstupní informace nezáleží jen na výpočetní rychlosti 

procesoru a grafickém čipu, ale hlavně na osvětlení (okolních podmínkách) a v neposlední 

řadě vhodné volbě distribuce řídicí úlohy. V rámci řešení jednoho zadání byly otestovány dva 

různé způsoby realizace algoritmů řízení s  využitím rozpoznávání obrazů. 

První varianta realizace algoritmu řízení s  využitím systému rozpoznávání obrazu je na obr. 

7-31. Jsou zde použity nástroje pro tvorbu algoritmů třídění, algoritmů rozpoznávání obrazu  

a rozhraní pro monitorování a konfiguraci umístěné na jedno řídicím systému tj. IPC. V této 

konfiguraci se využívá pro rozpoznávání obrazu rozšiřujících nástrojů systému Control Web 

(VisionLab). Zabudováním tohoto nástroje do systému Control Web mohou všechny aplikace 

tohoto zaměření současně využívat systému strojového vidění a současně všechny dostupné 

rozhraní (vstupy/výstupy v našem případě jednotku DataLab I/O) pro realizaci algoritmů řízení 

s možnosti ukládání dat z technologie do databázových systémů potřebných např. pro 

následné vyhodnocení případné chyby technologie. Celý algoritmus řízení včetně algoritmu 

rozpoznávání obrazu je v tomto případě realizován v jednom řídicím systému. Ten může být 

připojen k nadřazené úrovni například pomocí ILAN nebo LAN. Celý výpočetní výkon řídicího 

systému se musí rozdělit mezi algoritmy rozpoznávání obrazu, vlastní řídicí algoritmus a čas 

potřebný pro komunikaci. S ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit například náročné 

algoritmy a operace na minimum a může to vést k realizaci jen jednoduchých algoritmů např. 

rozpoznávání tvarů, barvy apod.       
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Obr. 7-34 Systémový návrh třídicí linky s distribucí řízení s využitím PLC 

Další varianta rozděluje celý algoritmus na dva řídicí systémy a její struktura je zobrazena na 

obr. 7-34. Tento návrh umožňuje distribuci algoritmů řízení a algoritmů rozpoznávání obrazu 

na dva samostatné řídicí systémy. Vlastní algoritmus třídicí linky je realizován řídicím 

systémem na bázi PLC. Zde dochází ke generování řídicích signálů pro pohonné jednotky třídicí 

linky, osvětlení a sběr dat z technologie formou analogových a diskrétních vstupů (pozice, 

koncové spínače, …). Tento řídicí systém je propojen se systémem provádějícím algoritmy 

potřebné pro zpracování obrazu s  využitím OPC komunikace. Přes toto rozhraní poskytuje 

rozpoznávací systém předzpracovaná data potřebná pro provádění algoritmu třídění.       

Rozhraní pro konfiguraci a monitorování celého systému může být spuštěno na dalším 

počítači umístěném v síti například v prostředí Control Web. Pro rozpoznávání obrazu při  

testech bylo použito programu MATLAB Simulink.   

 

Obr. 7-35 Postup při zpracování obrazu 

Vlastní zpracování obrazu spočívá v načtení obrazu, pak následuje ekvalizace histogramu, pro 

lepší kontrast obrazu. Pro zrychlení zpracování obrazu pomocí PC se provede zmenšení 

snímaného obrazu i vzoru například na 15% původní velikosti. Pak následuje detekce hran. 

Poslední částí algoritmu je 2D korelace snímaného obrazu a každého vzorku. Z  výstupů lze 
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určit, kterému vzoru snímaný obraz vyhovuje nejvíce a generovat výstupní hodnoty pro řídicí 

systém v PLC. 

Celý algoritmus řízení je distribuován do tří úrovní. První úroveň je realizována pomocí PLC a 

provádí vlastní řízení celé technologie. K tomu ale potřebuje informaci ze systému 

rozpoznávání obrazu pro určení cesty algoritmem pro řízení technologie. To je realizováno 

v IPC s využitím software MATLAB Simulink nebo VisionLab. Třetí úrovní je aplikace v prostředí 

Control Web, která provádí konfiguraci řídicího systému (PLC), systému pro zpracování obrazu 

(IPC) a může např. ukládat důležitá technologická data do databáze. 

7.10 Stavebnicový systém s jednočipovým počítačem řady PIC 
Pro jednoduché pochopení principů programování jednočipových procesorů pomocí 

vývojového prostředí s vyšším programovacím jazykem, ale i pro programování v asembleru 

a následné nasazení v distribuovaných systémech řízení, byla navrhnuta základní deska 

umožňující přístup k technickým prostředkům (vnitřním modulům) jednočipového počítače 

řady PIC16F87x. Tento jednočipový počítač obsahuje moduly podporující komunikaci po  

standardním sériovém rozhraní, I2C, SPI rozhraní, dále pak moduly A/D vstupů a PWM 

výstupů, v neposlední řadě standardní diskrétní vstupy a výstupy. V prostředí EAGLE byla 

navržena základní deska, obsahující nejnutnější externí obvodové prvky a I/O, nutné pro 

základní funkci mikropočítače. To vše umožňuje následné nasazení tohoto modulu při výuce 

distribuovaných systémů řízení.   

 

Obr. 7-36 Schéma zapojení a deska tištěného spoje základního modulu s  procesorem PIC16F873A 

Je zde vyvedeno také programovací rozhraní pro zavedení programu podporujícího 

programování tohoto jednočipového počítače po standardní sériové lince. Tuto sériovou linku 

lze připojit pomocí externího modulu např. USB Serial Light Adapter k PC, který zajišťuje 

převod fyzických signálů standardu USB na TTL. V případě použití tohoto adaptéru, lze využít 
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pro napájení navržené jednotky USB rozhraní. Dále jsou na základní desce vyvedeny všechny 

ostatní konfigurovatelné piny procesoru pro připojení rozšiřujících modulů, které mohou 

zajišťovat zesílení signálů pro výkonové členy nebo unifikaci signálů ze snímačů.  

Jako vývojové prostředí je použito prostředí MikroC firmy Mikroelektronika a jsou vytvořeny 

programy pro základní obsluhu periferii (komunikace po RS 232 připravena pro RS 485, 

obsluha PWM výstupů, obsluha analogových vstupů a diskrétních vstupů a výstupů, …). 

Uživatel pak musí navrhnout jen rozšiřující moduly, jako jsou moduly pro obsluhu periferií, 

akčních členů nebo snímačů. Příkladem může být modul pro zpracování dat z IRC snímače. 

 

Obr. 7-37 Schéma zapojení a deska tištěného spoje pro vyhodnocení signálů z IRC snímače 

Na obr. 7-37 je schéma zapojení a deska tištěného spoje rozšiřující desky pro vyhodnocení dat 

z IRC snímače pomocí  IO HTCL-2000. Tento obvod umožňuje vyhodnocení počtu pulsů, které 

vygeneruje např. IRC snímač a poskytuje aktuální stav čítače vyšší úrovni řízení v tomto 

případě jednočipovému procesoru řady PIC. Ten musí generovat řídicí signály podle manuálu 

k HCTL-2000. Lze takto měřit např. úhel natočení, a pokud algoritmus v jednočipovém 

procesoru bude vyčítat stav tohoto čítače za časovou jednotku, lze určit také rychlost otáčení. 

Jedná-li se o odečet z rotačního zařízení.    

Dalším modulem může být modul pro výkonové zesílení PWM signálu, který je určený pro 

řízení a reverzaci otáček stejnosměrného motoru nebo výkonu stejnosměrné zátěže.  

Pokud budeme chtít stavebnicový systém připojit k nadřazené úrovní pomocí průmyslové 

sběrnice lze celý systém rozšířit o komunikační modul převádějící TTL signály na rozhraní RS 

485. Tento rozšiřující modul je na obr. 7-38. 
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Obr. 7-38 Komunikační modul pro průmyslovou sběrnici [Czebe 2015] 

S ohledem na použité rozhraní např. poloviční duplex (v daný časový okamžik může vysílat 

nebo přijímat jen jedno zařízení na sběrnici) je nutné také navrhnout komunikační rozhraní 

z úrovně protokolu. 

Navržený řídicí systém může také být rozšířen o moduly určené pro konkrétní úlohy jako je 

například modelová úloha dvouhodnotové regulace. Tento rozšiřující modul je na obr. 7-39. 

 

Obr. 7-39 Modul pro úlohu dvouhodnotové regulace (schéma zapojení a deska plošného spoje)  

V první části je výkonové zesílení diskrétního výstupu pomocí relé, s možností externího 

napájení. Kontakty použitého relé lze zatížit proudem až 10 A při 230 V střídavého napětí. 
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Druhou část rozšiřujícího modulu tvoří obvodové součástky nutné pro funkci snímacího prvku, 

v tomto případě je to teplotní čidlo LM35DZ.    

K danému systému se dají připojit také vývojové kity inteligentních snímačů komunikujících 

po I2C, SPI komunikaci. Mohou to být např. moduly typu gyroskop nebo akcelerometr. 

V tomto zapojení může být dané zařízení (modul) využit jako most mezi vlastním snímačem a 

aplikací napsanou např. v SCADA/MMI. 

 

Obr. 7-40 Moduly vývojových desek pro gyroskop a akcelerometr 

Celý systém modulů je navržen tak, aby uživatel mohl jednotlivé řídicí úlohy připojit 

k nadřazené úloze přímo pomocí standardního rozhraní (USB, RS 232), nebo celou úlohu 

navrhl jako dílčí distribuované subsystémy a komunikace s  nadřazenou úlohou je možná 

pomocí RS 485 (ILAN). Protokol je možný použít ze šablony nebo si navrhnou vlastní.     
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8  Závěr 
Habilitační práce je zaměřená na návrh a realizací distribuovaných systémů řízení využívajících 

hierarchické struktury řízení. V úvodu práce jsou popsány základní mechanizmy návrhů a 

stavební prvky, které vymezují současný stav při řešení návrhu a realizace těchto systémů. 

Příkladem může být distribuce algoritmů v rámci hierarchické struktury řízení, návrh 

standardní PID nebo dvoupolohové regulace pomocí PLC, mikrokontroléru, obvodových 

prvků, standardní návrh logické úlohy nebo přenos informace pomocí standardních 

průmyslových sítí. Při řešení standardních úloh můžeme vystačit s  těmito poznatky. 

Práce si ale kladla za cíl, rozšíření návrhů těchto systémů o nestandardní (nové) způsoby, které 

byly ověřeny reálnými aplikacemi. V těchto aplikacích jsou použity možnosti originálních 

přenosů dat (protokolů) s využitím standardních fyzických vrstev průmyslových sítí . Dále jsou 

vytvořeny aplikace, které nejsou standardizované v komerční sféře z pohledu jejich návrhů. 

Každá z popisovaných a realizovaných aplikací obsahuje nové prvky, které byly vynucené 

nestandardním zadáním úlohy, v opačném případě by mohly být využity standardní 

mechanizmy využívané při návrhu systémů podobného zaměření. 

Pro realizaci cílů habilitační práce byly z pohledu hardwarových prostředků použity řídicí 

systémy na bázi PLC, mikrokontroléru nebo i obvodových prvků. Nástroji pro realizaci 

algoritmů řízení byla prostředí pro jednotlivé platformy technických prostředků. Komunikační 

vazby byly v navržených aplikacích použity v závislosti na vhodnosti pro danou úlohu. 

V kapitole zabývající se měřením pomocí MEMs systémů (měření zrychlení) byl proveden 

návrh úlohy sběru dat z různých míst, v našem případě karosérie (podvozku) jak po stránce 

technických prostředků, tak po stránce softwarových prostředků. V této aplikaci bylo nutné 

přenést velké množství předzpracovaných dat v rušivém prostředí z několika inteligentních 

MEMs systémů komunikujících po I2C nebo SPI rozhraní s provedením synchronního odečtu. 

V rámci návrhu a následné realizace byl vytvořen obecný modul s mikrokontorlérem řady PIC 

(most) zajišťující přenos dat mezi I2C a SPI komunikací a ILAN, CAN sběrnicí. Z nadřazené 

úrovně přes protokol CAN lze přistupovat k registrům jednotlivých senzorů a provádět jejich 

konfiguraci tj. změna rozsahu, nastavení offsetu, odečet měřených dat apod. Velkou výhodou 

je možnost připojení různých typů senzorů, která je podmíněna návrhem desky tištěného 

spoje pro senzor splňující rozložení (kompatibilitu) konektorů desky procesoru. Celý návrh 

tohoto systému je původní a v době vzniku nebyl na trhu podobný ekonomicky nenáročný 

systém s takovými technickými parametry, možnostmi konfigurace a výběrem snímačů.    

Pro kalibraci provozních tlakoměrů byla podle požadavků z průmyslu vytvořená aplikace v 

prostředí Control Web umožňující testovat provozní tlakoměry a vytvářet jejich kalibrační 

listy. Algoritmy pro výpočet hodnot kalibrace byly dodány zadavatelskou firmou v prostředí 

EXCEL, proto bylo nutné navázat neměřená data na aplikaci v EXCELu s využitím DDE 
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komunikace. Navržená aplikace generuje příkazy pro regulaci tlakového média a povely pro 

modul přepínač měřicích míst. Naměřená data ukládá do vektorů, které se pomocí DDE 

komunikace přenáší do EXCELu, kde dochází k vlastním výpočtům potřebným pro zhotovení 

kalibrační křivky. Aplikace byla rozšířena o možnost přístupů z intranetu pomocí tenkého 

klienta. 

Zadáním při řešení projektu s FN Ostrava byl návrh mechanizmu pro posun ultrazvukové 

sondy. Tento pohyb měl být synchronizován s tepem pacienta. Byl navržen celý systém 

zajišťující požadavky zadání tj. komerční výkonový modul pro pohon s mechanizmem posuvu, 

navržená původní trigrovací jednotka na bázi PIC procesoru s možností konfigurace včetně 

programové podpory a spojením s pacientským monitorem a nakonec propojení s 

videosignálem z ultrazvukové sondy s časovými značkami. 

Při řešení projektu aktivní tlumení vibrací byl proveden návrh aplikace pro řízení otáček 

pohonu. Pro konfiguraci z prostředí Control Web, kde byla vytvořena konfigurační aplikace, je  

použitá OPC komunikace podporovaná ze strany výrobce frekvenčního měniče. Pro ovládání 

z prostředí Control Web byl vytvořen modul spolupracující s frekvenčním měničem. Další 

vytvořenou součásti tohoto projektu byla možnost záznamů naměřených dat s využití m 

jednotky USB 4711A s možností následného vyhodnocení dat a následné animace.  

Při řešení zadání přenosu dat z mobilního zařízení byl proveden návrh principů snímače, 

vysílací jednotky, přijímací jednotky, bezdrátové přenosové cesty i konfigurační a 

monitorovací aplikace na straně PC v prostředí Visual Basic Express. Tento původní návrh byl 

reálně otestován a z několika typů bezdrátových modulů byl po ověření možností vybrán 

modul, který vyhovoval požadavkům zadané aplikace. Celý návrh je původní z pohledu 

principů snímání průjezdů, přenosů dat (protokolu) z mobilních zařízení a indikace průjezdů 

mobilního zařízení definovanou zónou.       

V rámci realizace jednoho z projektů byl řešen požadavek přenosu aktuální scény před 

mobilním robotem s možností ovládání tohoto robota a přenosu naměřených dat 

bezdrátovou cestou. Byl vytvořen kompaktní testovací systém komunikující v pásmu 2,4 GHz. 

Jako řídicí jednotka na nejnižší úrovni byl použit mikrokontrolér PIC, ve kterém byly 

distribuovány části řídicího algoritmu. Hlavní algoritmus byl realizována v aplikaci běžící na PC 

v infrastruktuře intranetu a byl vytvořen v SCADA/MMI prostředí Control Web. Zde se využila 

otevřenost tohoto systému a implementovala se zde ActiveX komponenta zajišťující zobrazení 

aktuální scény web kamerou. Byly otestovány přenosy v infrastruktuře sítě intranet i přenosy 

v Ad-Hoc konfiguraci. V rámci řešení byly použity jak komerční komponenty, tak byly 

vytvořeny originální části systému. 

Využití bezdrátového přenosu dat a vytvoření vlastního protokolu bylo realizováno a ověřeno 

při návrhu rozšíření standardních systémů inteligentních domácností. Protokol komunikace 
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mezi těmito systémy není popsaný (otevřený) a v případě nutnosti rozšíření těchto systému o 

speciální (uživatelské) moduly je zapotřebí vytvořit aplikaci zajišťující propojení dílčích 

systému. Variantou může být propojení na konfigurační (monitorovací) úrovni. Jedna z částí 

této práce je tomuto tématu také věnována. Přínosem je vytvoření a ověření rozšiřujících 

modulů pracujících s  vlastním komunikačním protokolem. 

V rámci výukových aktivit byly otestovány mimo jiné např. možnosti propojení řídicích 

systémů do infrastruktury školy s  možnosti programování těchto systému pomocí tohoto 

síťového rozhraní. Byly testovány některé z možností propojení, bezdrátové propojení v rámci 

infrastruktury školy, připojení WiFi segmentu sítě apod. Podobné testy byly provedeny také 

při testování dílčích aplikací využívajících virtuálních sériových rozhraní v TCP/IP síti nebo OPC 

komunikací pro polohování modelů obráběcích strojů.  

Pro zavedení podpory tvorby distribuovaných systémů řízení do výuky v profilových 

předmětech katedry automatizační techniky a řízení fakulty strojní byl vytvořen řídicí modul 

na bázi procesoru firmy Microchip s implementovaným firmwarem (bootloader). Ten 

umožňuje programování přímo přes sériové rozhraní. Ověření možností tohoto původního 

navrženého modulárního systému bylo testováno návrhem a funkční realizaci rozšiřujících 

modulů pro výkonové řízení, vyhodnocovacího modulu pro IRC snímače, komunikace s MEMs 

systémy apod. 

Všechny vybrané a popisované aplikace vznikly v rámci řešení projektů a zadání z průmyslové 

praxe v rámci HS. Důvodem jejich specifikace (jednorázového řešení) byla nutnost realizace 

úloh, které nebyly dostupné v nabídkách firem realizujících komerční úlohy ze standardních 

dostupných komerčních prostředků.  Řešení jsou původní po stránce odborného návrhu 

distribuce částí regulačních algoritmů s ohledem na řízenou technologii. Za původní lze také 

považovat navržené a realizované řídicí jednotky, unifikační moduly a algoritmy vytvořené 

v rámci řešení daných projektů. Jsou to částečné výstupy z projektů typu GAČR, Pre-seed 

aktivity, na kterých jsem se podílel a garantoval danou oblast specializace. V rámci řešení 

těchto projektů vznikly taky národní patenty, užitné vzory a prototypy. V úlohách byly použity 

původní způsoby přenosu dat, které optimalizují přenosovou cestu v závislosti na množství 

přenášených dat, zatížení přenosového média a zohledňují také distribuci řídicích algoritmů 

do dílčích jednotek. Příkladem může být úloha „Polohování a synchronizace ultrazvukové 

sondy – FN Ostrava“.  Všechny dosažené výsledky byly prezentovány na akcích zaměřených 

na řešenou problematiku, což dokladuje seznam vlastní literatury, která byla podkladem pro 

vybrané kapitoly zabývajících se realizací, v níž lze nalézt podrobnější popis řešení. Původním 

přínosem po stránce pedagogické je využití výstupů z projektů „Stavebnicový systém 

s jednočipovým počítačem řady PIC“, „Kalibrace tlakoměrů“, „Rozpoznávání obrazu“ apod., 

pro výuku předmětů. V těchto předmětech jako je Automatizační technika, Logické prvky a 

systémy, Měřicí a senzorová technika, Prostředky automatického řízení a Mikroelektronické 
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systémy, se studenti dostanou k aktuálně řešeným problémům a samostatně navrhují řídicí 

distribuované algoritmy pro danou úlohu.     

      



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

99 
 

9 Použitá literatura 
BALÁTĚ, J. 2003. Automatické řízení. Praha. Nakladatelství BEN, 2003, 654 s. ISBN 80-7300-

020-2. 

BÍLÝ, R., CAGAŠ, P.AJ. 1999. Control Web 2000. Průvodce systémem pro tvorbu a nasazení 

aplikací reálného času. 1. vydání. Praha: Computer Press, 1999, 382 s. ISBN 80-7226-258-0. 

CANLAB 2015. USB2CAN. Canlab 2015. Dostupné z www:< http://www.rs.canlab.cz/ 
?q=cs/usb2can_interface>. 

CZEBE, J. 2015. Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení. Ostrava: katedra 

automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2015. 72 stran. Diplomová práce, vedoucí: 
Škuta, J. 

FREESCALE 2015. Three axis low-g digital output accelerometer. Freescale 2015. Dostupný z 

www: <URL: http: // www.freescale.com /files /sensors /doc /data_sheet/MMA7456L.pdf>. 

HRBÁČEK, J. 2001A. Mikrořadiče PIC16CXX a vývojový kit PICSTRART. Praha. Nakladatelství BEN 

-technická literatura. 144s. ISBN 80-901984-0-6. 

HRBÁČEK, J. 2001B. Programování mikrokontrolérů PIC 16CXX. Praha. Nakladatelství BEN - 

technická literatura. 112s. ISBN 80-86056-16-3. 

HRBÁČEK, J. 2002A. Komunikace mikrokontroléru s okolím 1. Praha. Nakladatelství BEN - 

technická literatura. 160s. ISBN 80-86056-42-2. 

HRBÁČEK, J. 2002B. Komunikace mikrokontroléru s okolím 2. Praha. Nakladatelství BEN - 

technická literatura. 152s. ISBN 80-86056-73-2. 

HRBÁČEK, J. 2004. Moderní učebnice programování mikrokontrolérů PIC. Praha. Nakladatelství 

BEN - technická literatura. 96s. ISBN 80-7300-136-5. 

ISERMANN, R. 1981. Digital Control Systems. Berlin, Springer - Verlag 1981. 

JANDA, P. 2000. Inteligentní senzory v průmyslových měřicích a řídicích systémech s podporou 
ILAN. Ostrava, VŠB TU kat. ATŘ 2000. Disertační práce.   

KAMINSKI, A. 2006. Využití bezdrátového přenosu pro monitorování a konfiguraci řídicích 
systémů. Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2006. 76 stran. 

Diplomová práce, vedoucí: Škuta, J. 

LOS, J. 2009. Konfigurace a monitorování testovacího stavu vysokootáčkového rotačního 

stroje. Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2009. 54 stran. 

Diplomová práce, vedoucí: Škuta, J. 

MAREK, H. 2010. Využití bezdrátové technologie pro konfiguraci a monitorování reálných úloh. 

Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2010. 51 stran. Diplomová 

práce, vedoucí: Škuta, J. 

MAŘÍK, V. 2002. Aktuální trendy v průmyslové automatizaci. Automatizace, listopad 2002, č. 

11. 

NI, 2015. Popis systému Labview. National instruments 2015. Dostupné z www: 

< http://czech.ni.com/labview>. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

100 
 

NOSKIEVIČ, P. 1992. Simulace systému. Ostrava, skriptum VŠB - TU Ostrava, 1992. 

NOSKIEVIČ, P. 1999. Modelování a identifikace systémů. MONTANEX. 1999. 276 s. ISBN 80-

7225-030-2. 

ODVÁRKA, P. 2015. Fyzická a linková vrstva ISO OSI. Svět sítí, 2015. Dostupné z www: 

<http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Fyzicka-a- linkova-vrstva-ISO-OSI-1392000>. 

PANTEK. 2015. InTouch SCADA HMI. Pantek 2015. Dostupné z www: 

< http://www.pantek.cz/produkty/intouch/hlavni-vyhody.html>. 

PINKER, J. 2004. Mikroprocesory a mikropočítače. Praha. Nakladatelství BEN - technická 

literatura. 160s. ISBN 80-7300-110-1. 

POLÁK, K. 2003. Sběrnice CAN. Elektrorevue 2003. Dostupné z www: 

<http://www.elektrorevue.cz/clanky/03021/index.html>. 

PROMOTIC 2015. Co je PROMOTIC. MICROSYS, spol. s r.o. 2015. Dostupné z www: 

< http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/WhatIsPromotic/WhatIsPromotic.htm>. 

ŠOFER, P. 2011. Vizualizační software pro monitorování a konfiguraci systémů s PLC. Ostrava: 

katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2011. 66 stran. Diplomová práce, 

vedoucí: Tůma, J., konsultant: Škuta, J. 

ŠTĚPÁN, M. 2011. Využití PLC pro řízení části výrobní linky. Ostrava: katedra automatizační 

techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2011. 51 stran. Bakalářská práce, vedoucí: Škuta, J. 

ŠULC, B., VÍTEČKOVÁ, M. 2004. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, 

Praha, 2004, 333 str. 

ŠVARC, I., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. 2007. Automatické řízení. VUT v Brně, Brno, 2007, 324 str. 

TŮMA, J., WAGNEROVÁ, R. 2007. Základy automatizace. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
Ostrava, 2007. 283 str. ISBN 978-80-248-1523-7. 

URBIŠ, R. 2002. Měření, sběr a následné vyhodnocení dat pomocí systému Control Web 2000.  

Ostrava: katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2002. 50 stran. 
Diplomová práce, vedoucí: Škuta, J. 

VACEK, V. 2002A. Učebnice programování PIC. Praha. Nakladatelství BEN - technická 
literatura. 144s. ISBN 80-86056-87-2. 

VACEK, V., VLČEK, J. 2002B. Praktické využití procesoru PIC. Praha. Nakladatelství BEN - 
technická literatura. 72s. EAN 8594011421340. 

VÍTEČKOVÁ, M., 1998A. Matematické metody v řízení. L- a Z- transformace. Ostrava: VŠB-TUO, 
1998. 86 s. 

VÍTEČKOVÁ, M., 1998B. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. Ostrava: VŠB - TUO, 1998, 
54 s. ISBN 80-7078-628-0. 

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. 2011. Vybrané metody seřizování regulátorů. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Ostrava, 2011. 230 str. ISBN 978-80-248-2503-8.  

http://www.svetsiti.cz/clanek.asp?cid=Fyzicka-a-linkova-vrstva-ISO-OSI-1392000
http://www.elektrorevue.cz/clanky/03021/index.html


Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

101 
 

VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M. 2013. Zpětnovazební řízení mechatronických systémů. VŠB – Technická 
univerzita Ostrava, Ostrava, 2013. 200 str. ISBN 978-80-248-3232-6. 

VLACH, J. 1999. Řízení a vizualizace technologických procesů. Praha: BEN, 1999, 160 s. ISBN 
80-86056-66-X. 

WOJCIASZYK, P. 2005. Inteligentní senzory a bezdrátové sítě. In Proceedings of XXX. Seminary 
ASR '05 “Instruments and Control”. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 29. 4. 2005, s. 

519-528. ISBN 80-248-0774-2. 

  



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

102 
 

10 Seznam vlastních publikací 
BABIUCH, M., ŠKUTA, J. 2004A. Configuration of Remote Switching Module Using TCP/IP Protocol.  

In 5th International Carpathian Control Conference. Zakopane, Poland: AGH-UST Krakow, 
25. – 28. 5. 2004, pp. 297-302. ISBN 83-89772-00-0. 

BABIUCH, M., ŠKUTA, J. 2004B. Software for Implementation of Remote Switching module Using 
TCP/IP Protocol. In Proceedings of XXIX. Seminary ASR '04 “Instruments and Control”. 

Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 2004, pp. 13-17. ISBN 80-248-0590-1. 

BABIUCH M., ŠKUTA, J. 2007A. Application of Digital Gyroscopes. In Proceedings of 8th 

International Carpathian Control Conference ICCC’2007. Štrbské Pleso: TU Košice, May 24-
27, 2007, pp. 47-50. ISBN 978-80-8073-805-1. 

BABIUCH, M., ŠKUTA J. 2007B. Application for Mems Components Testing. Sborník vědeckých 

prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní r. LIII, 2007, č. 1525, s. 1-6. ISSN 1210-0471. ISBN 978-
80-248-1633-3. 

BABIUCH M., ŠKUTA, J. 2008. Usage of SPI interface in applications with MEMS components. Acta 
Montanistica Slovaca. Košice: Faculty of Mining, Geology, Process Control and 

Geotechnology (FBERG), Ročník XIII. (volume I), 2008. s. 178-182 . ISSN 1335-1788. 

FARANA, R., ŠKUTA, J., LIČEV, L., SCHREIBER, J., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D. & HRADÍLEK, P. 2006A. Complex 
Project for Development an Equipment for 3-D Picturing and Measurement of Atherosclerotic 

Plaque Management. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanica l 

Series r. LII, 2006. č. 2, s. 37-42. ISSN 1210-0471. ISBN 80-248-1211-8. 

FARANA, R., LIČEV, L., ŠKUTA, J., SCHREIBER, J., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D. & HRADÍLEK, P. 2006B. Project 
for Development an Equipment for 3-D Picturing and Measurement of Atherosclerotic Plaque. 
In Proceedings of 7th International Carpathian Control Conference. Ostrava : VŠB-TU 
Ostrava, 29. – 31. 5. 2006, pp. 133 – 136. ISBN 80-248-1066-2. 

FARANA, R., ŠKUTA, J., LIČEV, L., SCHREIBER, J., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D. & HRADÍLEK, P. 2006C. Complex 
Project for Development an Equipment for 3-D Picturing and Measurement of Atherosclerotic 
Plaque. In Proceedings the 7th International Scientific-Technical Conference „Process Control 
2006“. Kouty nad Desnou: University of Pardubice, 13. – 16. 6. 2006, pp. R149b-1÷ R149b-9. 

ISBN 80-7194-860-8. 

FARANA, R., ŠKUTA, J. 2008A. Measurement System for Sonograph Picturing. In 9th Internationa l 

Carpathian Control Conference ICEE 2008. Sinaia, Romania: University of Craiova, May 25-
28, 2008, pp. 147 – 150. ISBN 978-973-746-897-0. 

FARANA, R.,  ŠKUTA, J. 2008B. Zařízení pro snímání ultrazvukových snímků. In 8th Internationa l 
Scientific - Technical Conference „Process Control“. Kouty nad Desnou: University of 
Pardubice, June 9-12, 2008, C047-1 – C047-4. ISBN 978-80-7395-077-4. 

FARANA, R., LIČEV, L., ŠKUTA, J., SOJKA, Š., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D, HRADÍLEK, P. 2009A. 3-D Picturing 
and Measurement of Atherosclerotic Plaque. In Proceedings of the 13th WSEAS Internationa l 

Conference on COMPUTERS. Rodos, Greece: WSEAS Press, Jily 23-25, 2009, pp. 303 – 306. 
ISBN 978-960-474-099-4, ISSN 1790-5109. 

FARANA, R., LIČEV, L., ŠKUTA, J., SOJKA, Š., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D., HRADÍLEK, P. 2009B. Equipment for 
3-D Picturing and Measurement of Atherosclerotic Plaque. Sborník vědeckých prací VŠB-TU 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

103 
 

Ostrava, řada strojní r. LV, 2009. č. 1, příspěvek č. 1647, s. 49-56. ISSN 1210-0471. ISBN 

978-80-248-2051-4. 

FARANA, R., LIČEV, L., ŠKUTA, J., SOJKA, Š, BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D,  HRADÍLEK, P. 2009C. System for 3-D 
Picturing and Measurement of Atherosclerotic Plaque. In 10th International Carpathian 

Control Conference ICCC’2009. Zakopane, Poland: AGH – University of Science and 
Technology, Krakow, May 24-27, 2009, pp. 101 – 104. ISBN 8389772-51-5. 

FARANA, R., LIČEV, L., ŠKUTA, J. SOJKA, Š., BAR, M., ŠKOLOUDÍK, D., HRADÍLEK, P. 2010. Equipment for 3-
D Picturing and Measurement of Atherosclerotic Plaque. Acta Mechanica Slovaca, Košice, 

Slovak Republic, 2010, Vol. 14. pp. 88-93. ISSN 1335-2393. 

KOČÍ, P., ŠKUTA, J. 2000. Měření pohybu kapaliny. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, pp. 127-129. ISBN 80-7078-745-7. 

KOČÍ, P., TŮMA, J., PIECHOTA, H., ŠKUTA, J. 2001. Měření a analýza frekvenčních spekter 
ventilátorů. Závěrečná zpráva zakázky řešené pro REMAK, a.s.  Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 
březen 2001. 81 s. 

KOČÍ, P., TŮMA, J., ŠKUTA, J. Nastavení řídicích jednotek dveří automobilu. Závěrečná zpráva pro 
Škoda-Auto a.s., Mladá Boleslav na základě uzavřené smlouvy o doplňkové činnosti č. 311036, 

22 s. 

KULHÁNEK, J., ŠKUTA, J. 2015. Design of education model with NI LabView. In Proceedings of 16th 
International Carpathian Control Conference ICCC´2015. May 27-30, 2015, Szilvásvárad, 

Hungary. ISBN 978-1-4799-7369-9. 

MAHDAL, M., ŠKUTA, J., SMUTNÝ, L. 2010. Wireless Communication with the Support of 
SCADA/HMI System. 11th International Carpathian Control Conference ICCC´2010. Eger, 
Hungary, 2010, pp. 249 – 252. ISBN 978-963-06-9289-2. 

PAWLENKA, M., ŠKUTA, J. 2015. Use of PLC and PIC for Realization of Intelligent Family House. In 
Proceedings of 16th International Carpathian Control Conference ICCC´2015. May 27-30, 

2015, Szilvásvárad, Hungary. ISBN 978-1-4799-7369-9. 

ROZUM, K.,  MIKOLAJEK, J, KOVÁŘ, L., KOZUBKOVÁ, M., KOČÍ, P., ŠKUTA, J. 2002.  Modelování nových 

technologických prvků T - pece. Závěrečná zpráva pro NH, a.s. Ostrava Kunčice, č. WH 55/02 
na základě uzavřené  smlouvy o doplňkové činnosti č. N84/758/9340 ze dne 25.3.2002, 60 s. 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 1996. Technická pomoc při návrhu a zhotovení modelu teplovzdušného 
obvodu. Technická zpráva HS 360200. Ostrava, VŠB-TU Ostrava 1996, 21 s. + 5 příloh (7s.). 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 2000. Control of Distribution Systems in Environment of Industrial LAN with 
Smart Sensors and Actuators. In: Proceedings the 4th International Scientific – Technica l 

Conference Process Control 2000. University of Pardubice, 11-14 June 2000, Kouty nad 
Desnou, Czech Republic, pp. 196 (plný text anglicky na CD 10 stran). ISBN 80-7194-271-5. 

SMUTNÝ, L., FARANA, R., KAČMÁŘ, D., ŠKUTA, J. 2001. Inovace výuky strojních inženýrů v oblasti  

inteligentních senzorových a aktuátorových systémů. Závěrečná zpráva grantového projektu 

F1/0255/2001. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, prosinec 2001. 43 s. 

SMUTNÝ, L., TŮMA, J., KOČÍ, P., ŠKUTA, J., JURÁK, M. 2003. Research Laboratory of Noise and 
Vibration Diagnostics at the Department of Control Systems and Instrumentation. In Active 

Noise and Vibration Control Methods. Krakow (Poland) : AGH Krakow, 7-9.5.2003, p. 54 
(Abstract Proceedings). Full paper 6 pp. [CD ROM Proceedings]. ISBN 83-916516-6-5. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

104 
 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 2004A. University Experimental Education with Laboratory Models of Real 

Technological Processes. In 5th International Carpathian Control Conference. Zakopane, 
Poland : AGH-UST Krakow, 25. – 28. 5. 2004, pp. 509-514. ISBN 83-89772-00-0. 

SMUTNÝ, L., BABIUCH, M., ŠKUTA, J. 2004B. WEB Education Support of Sensors and Control 
Devices Laboratories. International Conference on Engineering Education and Research 

“Progress Through Partnership”. VŠB-TU Ostrava, 2004, pp. 969-976. ISSN 1562-3580. 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 2004C. Laboratory Experimental Model of Air Conditioning. In Proceedings 

of the 6th International Scientific – Technical Conference Process Control 2004. Pardubice : 
University of Pardubice, 8. – 11. 6. 2004, pp. 229-1 – 229-6. ISBN 80-7194-662-1. 

SMUTNÝ, L, ŠKUTA, J. 2004D. Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů. Dílčí zpráva 

o řešení projektu GAČR 102/03/0625, FS VŠB-TU Ostrava – prosinec 2004. 6 s. 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 2005A. Trenažér pro simulaci regulačních obvodů teplovzdušného 
agregátu. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 18.–19. 
květen 2005. pp. 80-86. ISBN 80-86840-12-3. 

SMUTNÝ, L., BABIUCH, M., ŠKUTA, J., WAGNEROVÁ, R., MIZERA, R., VEČEŘA, L. 2005B. Teplovzdušný 
model TVM (klimatizační jednotka). Ostrava: FS VŠB-TUO, Kat. ATŘ 352, 2005. 46 s. 

Závěrečná zpráva projektu GAČR 102/03/0628. 

SMUTNÝ L., ŠKUTA J., BABIUCH, M. 2006A. Inovace experimentální výuky předmětů Automatizační 

technika a Prostředky automatického řízení. In WORKSHOP 2006. Ostrava: FS VŠB-TU 
Ostrava, 16. 2. 2006, p. číslo 98, 7 s. ISBN 80-248-0999-0. 

SMUTNÝ L., ŠKUTA J., BABIUCH, M., WAGNEROVÁ R. 2006B. Consorcial Approach for Control 
Laboratory Education on VŠB-TU FME Ostrava. In WORKSHOP 2006. Ostrava : FS VŠB-TU 

Ostrava, 16. 2. 2006, p. číslo 99, 6 s. ISBN 80-248-0999-0. 

SMUTNÝ, L. JURÁNEK, M., ŠKUTA, J. 2009A. Smart USB Modules for Sensing and Control. In 

Proceedings of International Carpathian Control Conference ´2009. Zakopane, Poland: Faculty 
of Mechanical Engineering and Robotícs, AGH - University of Science and Technology 
Cracow, 24-27 May, 2009, pp. 405-409. ISBN 8389772-51. 

SMUTNÝ, P., ŠKUTA, J. 2009. An Interactive Approach to Laboratory of Control Systems and 
Instrumentation. In Proceedings of 10th International Carpathian Control Conference. 

Zokopane, Poland: AGH-UST Krakow, May 24-27, 2009. pp. 553 – 556. ISBN 83-89772-51-
5. 

SMUTNÝ L., MAHDAL M., ŠKUTA J. 2009B. Smart Sensors with PC Connection in Wireless Networks . 
Recent Advances in Computers. In Proceedings of the 13th WSEAS International Conference 

on COMPUTERS. Rhodos, Greece: WSEAS Press, July 23-25, 2009, pp. 585–587. ISBN 978-
960-474-099-4, ISSN 1790-5109. 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J., KLEČKA, R., TŮMA, J., ŠIMEK, J. 2009C. Piezoactuators in active control of 

journal Bering. In 16th international congress on sound and vibration, The internationa l 

institute of acoustics and vibration (IIAV), July 5-9, 2009, 16 p., ISBN 978-83-60716-71-7. 

SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J., JURÁNEK, M. 2009D. Sensors with USB Bus for Measurement and Control 
Transfer inovácií. Vol. 12. No. 14. (14/2009). 2009. str. 24-30. <dostupný z www: 

http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/>, ISSN 1337-7094. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

105 
 

ŠIMEK, J., TŮMA, J., SVOBODA, R., ŠKUTA, J. 2009.  Theoretical and experimental investigation of 

external excitation influence on behaviour of the rotor supported in sliding bearings. In 
Dynamics of Machine 2009". Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2009, pp. 133 – 140, 

ISBN 978-80-87012-16-1. 

ŠIMEK, J., TŮMA, J., ŠKUTA, J., KLEČKA, R. 2010. Unorthodox behaviour of a rigid rotor supported in 

sliding bearings. In Dynamics of Machines 2010. February 2nd – 3rd 2010, Prague, Czech 
Republic. pp. 85-90. ISBN 978-80-87012-24-6. 

ŠIMEK, J., TŮMA, J, ŠKUTA, J., MAHDAL, M. 2014. Test stand for affecting rotor behaviour by active 

control of sliding bearings. In Proceedings of Dynamics of Machines 2014 : nationa l 

colloquium with international participation : February 4-5, 2014, Prague, Czech Republic, pp. 
151-156. ISBN: 978-80-87012-50-5. 

ŠKUTA, J. 1997. Přenos dat mezi jednotkou CTRL a vizualizačně - operátorským programem 

Control Panel. In Sborník referátů XX. Seminář ASŘ ’97 “Počítače v měření, diagnostice a 
řízení, mechatronika“. Ostrava: KAKI, 1997. s. 42/1-5. ISBN 80-02-01153-8. 

ŠKUTA, J. 1998A. Využití stavebnice DOMINOPUTER pro výzkum a výuku. In Sborník XXI. 
Semináře ASŘ´98. Ostrava: VŠB-TUO, 1998, č. 48, 4 s. ISBN 80-7078-559-4. 

ŠKUTA, J., TŮMA, J. 1998B. Měření přenosu mechanických struktur. In Workshop ’98 Fakulty 
strojní. Ostrava: FS VŠB-TUO, 1998, s. 96-101. ISBN 80-7078-541-1. 

ŠKUTA, J. 1999A. Průmyslové počítačové sítě ILAN a jejich využití pro realizaci rozlehlých 
měřicích a řídicích systémů. In Workshop '99 Fakulty strojní. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava, 

1999, s. 118-121. ISBN 80-7078-637-X.  

ŠKUTA, J. 1999B. Programová podpora při ověřování měřicích přístrojů. In Proceedings of 

XXIII. ASR Seminary ’99 “Instruments and Control“, Ostrava: KAKI, 1999, vol. 41. pp. 1-5. 
ISBN 80-7078-666-3.  

ŠKUTA, J., SMUTNÝ, L. 1999C. Programová podpora při ověřování měřicích přístrojů. Technická 

zpráva HS 380618. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999, 12 s.  

ŠKUTA, J. 2000A. The application of PC parallel port in Control Web 2000 system. In Proceedings 

of International Scientific Conference of FME, Session 4: Automation Control and Applied 
Informatics. [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 10, 4 p. [cited 2000-09-05]. ISBN 

80-7078-798-8. 

ŠKUTA, J. 2000B. Řízení laboratorního modelu pomocí systému Control Web s využitím 

mikropočítače řady PIC. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TU 
Ostrava, pp. 74-76. ISBN 80-7078-745-7. 

ŠKUTA, J. 2000C. Využití možností stavebnice DOMINOPUTER v operačním systému Win98 a 
programovém prostředí Control Web. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar 

"Instruments and Control" [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 21, 4 p. [cited 2000-
05-04]. ISBN 80-7078-774-0. 

ŠKUTA, J. 2000D. I/O jednotka PCPIC. In Proceedings of XXIV. ASR '2000 Seminar "Instruments 

and Control" [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, vol. 25, 4 p. [cited 2000-05-04]. ISBN 
80-7078-774-0. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

106 
 

ŠKUTA, J. 2001. Využití LPT pro generování a indikaci logických signálů. In Proceedings of XXVI. 

Seminar ASR '2001 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, Paper 68, pp. 
1 – 4. ISBN 80-7078-890-9. 

ŠKUTA, J. 2001A. Zpřístupnění reálných úloh na síti INTERNET. In Proceedings of XXVI. 

Seminar ASR '2001 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001, Paper 69, pp. 
1 - 4. ISBN 80-7078-890-9. 

ŠKUTA, J., REČKA, D., HAVLÍČEK, M., AJ. 2001B. Komunikace řídicích systémů prostřednictvím sítě 
Internet. Závěrečná zpráva grantového projektu FR VŠ MŠMT G1/0281/2001. Ostrava : VŠB-

TU Ostrava, 2001. 33 s. 

ŠKUTA, J. 2002A. HTTP server reálných aplikací. In Workshop 2002 Fakulty strojní. Ostrava : 

VŠB-TU Ostrava, 17. 1. 2002, s. 169-172. ISBN 80-248-0051-9. 

ŠKUTA, J. 2002B. Web Cam Using for Real-time Tasks Monitoring in Control Web 2000 System. 
In  Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava : VŠB-TU 
Ostrava, 27. - 30. 5. 2002, s. 463-467. ISBN 80-248-0089-6. 

ŠKUTA, J., SMUTNÝ, L. 2002C. Řízení tepelných spotřebičů z prostředí Internetu. In Měření a 
regulace teplot v teorii a praxi: Ostrava: TANGER, s.r.o., Ostrava, 4.-5. 6. 2002, s. 131-134. 
ISBN 80-85988-75-5. 

ŠKUTA, J. 2003A. Využití mikrokontroléru PIC 16F84 pro sekvenční spínání. In Proceedings of 
XXVIII Seminary ASR 2003 „Instruments and Control“. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 6. 5. 

2003, pp. 335-338. ISBN 80-248-0326-7. 

ŠKUTA, J., BABIUCH, M. 2003B. Vzdálené ovládání PC ze systému Control Web 2000 v síti LAN. In 

Proceedings of XXVIII Seminary ASR 2003 „Instruments and Control“. Ostrava: VŠB-TU 
Ostrava, 6. 5. 2003, pp. 339-341. ISBN 80-248-0326-7. 

ŠKUTA, J. 2003C. Řízení a monitorování technologických procesů s využitím sítí LAN a ILAN. 
VŠB-TU Ostrava, 2003. 125 s. Disertační práce. 

ŠKUTA, J. 2004A. Řídicí jednotka pro optimalizaci rychlosti elektrohydraulického čerpadla. In 

Proceedings of XXIX. Seminary ASR '04 “Instruments and Control”. Ostrava: Katedra ATŘ, 
VŠB-TU Ostrava, 2004, pp. 281-284. ISBN 80-248-0590-1. 

ŠKUTA, J. 2004B. Monitorování a řízení technologických procesů [on-line]. VŠB-TU Ostrava, 
2004. Dostupný z www: <URL: http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/PARWEB/Uvod.htm>. 

ŠKUTA, J. 2005A. Využití krokového motoru k natáčení směrové antény pro wi-fi komunikaci. In 
WORKSHOP 2005. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava, 16. 2. 2005, 4 s. ISBN 80-248-0750-5. 

ŠKUTA, J. 2005B. Ovládání a monitorování alarmu pomocí PIC16F84A. In Proceedings of XXX. 
Seminary ASR '05 “Instruments and Control”. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 29. 

4. 2005, s. 433-436. ISBN 80-248-0774-2. 

ŠKUTA, J., SMUTNÝ, L. 2005C. Využití OPC serveru pro ovladače systému Control Web – 
monitorování teploty pomocí OPC serverů. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi, Ostrava 

: VŠB-TU Ostrava, 18. – 19.květen 2005. pp. 123-128. ISBN 80-86840-12-3. 

ŠKUTA, J., FARANA, R. 2006A. Application of Stepping Engine for Linear Positioning. Transactions 

of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series r. LII, 2006. č. 2, s. 185-190. 
ISSN 1210-0471. ISBN 80-248-1211-8. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

107 
 

ŠKUTA, J., FARANA, R. 2006B. Stepping Engine Using for Sensor Positioning. In Proceedings of 7th 

International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 29. – 31. 5. 2006, pp. 
557 – 560. ISBN 80-248-1066-2. 

ŠKUTA, J. 2006C. Dálková správa řídicích systémů v prostředí Control Web 5. In Automatizace, 

regulace a procesy 2006. Dimart s.r.o. Brno, 21,-22,11. 2006. ISBN: 80-903844-0-4. 

ŠKUTA, J. 2006D. Polohování ultrazvukového senzoru. In Automatizace, regulace a procesy 

2006. Dimart s.r.o. Brno, 21 - 22.11. 2006. pp. 89 – 92. ISBN: 80-903844-0-4. 

ŠKUTA, J. 2006E. Spínání napájení pomocí TCP/IP sítě. In WORKSHOP 2006 Ostrava: FS VŠB-

TU Ostrava, 16. 2. 2006, 4 s. ISBN 80-248-0999-0. 

ŠKUTA J., BABIUCH, M. 2007A. Usage of Serial Interface for Communication with MEMS 
Components. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC’2007. 
Štrbské Pleso: TU Košice, May 24-27, 2007, pp. 705-708. ISBN 978-80-8073-805-1. 

ŠKUTA, J. 2007B. Remote Administration of Control Systems. Sborník vědeckých prací VŠB-
TU Ostrava, řada strojní r. LIII, 2007. č. 2, příspěvek č. 1569, s. 147-151. ISSN 1210-0471. 

ISBN 978-80-248-1668-5. 

ŠKUTA, J. 2007C. Využití DataLab pro vzdálenou správu řídicích systémů. In XXXII. Seminar 

ASR ‘2007 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 27. 4. 2007, pp. 243 – 246. 
ISBN 978-80-248-1272-4. 

ŠKUTA, J., BABIUCH, M., TŮMA, J. 2007D. Design of hardware of inercial navigation systems. In 

Engineering Mechanics 2007. Žďár nad Sázavou, 14 - 17. 5. 2007, pp. 277. ISBN 978-80-
87012-06-2. 

ŠKUTA, J., SMUTNÝ, L. 2007E. Měření a regulace teploty v laboratorní praxi. In Proceedings of 
Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, 18.-19.4.2007, s 34-

39. ISBN 978-80-86840-31-4. 

ŠKUTA, J. 2008A. Testing of sensors of small movement and piezoactuators. In Enginee r ing 

Mechanics 2008. Žďár nad Sázavou, 12 - 15. 5. 2008, pp. 228. ISBN 978-80-87012-11-6. 

ŠKUTA, J. 2008B. Usage of FRVS Project Results in Education. In XXXII. Seminar ASR ‘2008 
“Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008. ISBN 978-80-248-1727-9. 

ŠKUTA, J. 2009A. Usage of Wifi Technology for PLC Programming. In Transactions of the VŠB-
Technical University of Ostrava, Mechanical Series, No. 2/2009, volume LV, article No. 1704, 

VŠB-TU Ostrava 2009, p. 145-148, ISBN 978-80-248-2144-3. ISSN 1210-0471 (Print). ISSN 
1804-0993 (Online). ISSN-L 1210-0471. 

ŠKUTA, J. & SMUTNÝ, L. 2009B. Měření a regulace teploty senzory s USB sběrnicí. In Proceeding 
of Measurement temperature conference. Ostrava: Tanger, 2009. pp. 172 - 176. 

ŠKUTA, J. 2009C. Využití WIFI Technologie pro programování PLC. In XXXIV. Seminary ASR' 
09 "Instruments and Control", Ostrava, 24.4.2009. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2009, p. 319-
333. Dostupný z WWW: <http://www.fs.vsb.cz/akce/2009/asr2009/>. ISBN 978-80-248-19. 

ŠKUTA, J., KULHÁNEK, J., MAHDAL, M. 2010. Interconnection of MEMS Systems by the CAN Bus. 
11th International Carpathian Control Conference ICCC´2010. Eger, Hungary, 2010, pp. 91 – 

94. ISBN 978-963-06-9289-2. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

108 
 

ŠKUTA, J. 2011. Transferring data from mobile devices. In Proceedings of the 2011 12th 

International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 25. 
– 28. 5. 2011, 389-392. ISBN 978-1-61284-359-9. IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR. 

ŠKUTA, J. KULHÁNEK, J. 2012. Týmové práce na vývoji měřicího systému na bázi MEMs senzorů. 

Ostrava, VŠB TU Ostrava 2012.  

ŠKUTA, J. 2014. The Control Unit with Wireless Interfaces for CNC Model. In Proceedings of 15th 

International Carpathian Control Conference ICCC´2014. Velké Karlovice, Czech Republic, 
May 28-30, 2014, pp. 570-573. ISBN: 978-1-47-993528-4, DOI: 10.1109/CarpathianCC. 

2014.6843669. 

ŠKUTA, J., KULHÁNEK, J. 2015. Controll of car LED lights by CAN/LIN bus. In Proceedings of 16th 

International Carpathian Control Conference ICCC´2015. May 27-30, 2015, Szilvásvárad, 
Hungary. ISBN 978-1-4799-7369-9. 

ŠOFER, P., ŠKUTA J., GEBAUER, J. 2012. Drilling Of Circuit Boards Using CNC Controlled By 

Programable Logic Controller. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian 

Control Conference (ICCC). Podbanské: IEEE - New Jersey, USA, 28-31 May, 2012. ISBN 
978-1-4577-1866-3. 

TOMČÍK, P., ČECH, R., KULHÁNEK, J., ŠKUTA, J. 2012. Testing Equipment for the Research of Traction 

Battery Cells. In Proceedings of 13th International Carpathian Control Conference ICCC´2012. 
Podbánské, Slovac Republic, Technical University of Košice, May 28-31, 2012, pp. 735-739. 

ISBN 978-1-4577-1866-3. 

TŮMA, J., ŠKUTA, J. 1996. Metodika měření a vyhodnocení hluku převodových agregátů osobních 

automobilů. Technická zpráva HS 360147. Ostrava, VŠB TU Ostrava 1996, 75 s. včetně příloh.  

TŮMA, J., ŠKUTA, J. 1997. Testování světlometů, měření rezonančních frekvencí světlometů. 
Ostrava: VŠB – TUO, 1997. 30 s. Technická zpráva HS 370453. 

TŮMA, J., ŠKUTA, J. 1999A. Testování světlometů, měření rezonančních frekvencí světlometů. 
Ostrava: VŠB – TUO, 1999. 18 s. Technická zpráva HS 390704. 

TŮMA, J., KOČÍ, P., SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J. 1999B. Příspěvek katedry ATŘ FS VŠB-TU Ostrava 

průmyslu ČR v oboru zpracování signálů. In Proceedings of TRANSFER ’99. Ostrava: 1999, 
vol. 1., pp. D30. ISBN 80-214-1341-7. Odkaz: CEZ 009, GAČR 101/98/0683.  

TŮMA, J., KOČÍ, P., ŠKUTA, J., JURÁK, M. Měření záchvěvů vozidla Fabia 1,4 – 50 kW při volnoběhu. 
Závěrečná zpráva pro Škoda-Auto a.s., Mladá Boleslav na základě uzavřené smlouvy o 
doplňkové činnosti č. 311119, 35 s. 

TŮMA, J., DEJL, Z., SMUTNÝ, L., ŠKUTA, J., FARANA, R., KOČÍ, P., PIECHOTA, H. aj. 2000A. Centrum pro 
výzkum a vývoj ozubených převodů zaměřené na snižování jejich hlučnosti ve vztahu k ochraně 

životního prostředí. Ostrava : VŠB – TUO, FS, 12/ 2000. 75 s. Technická zpráva projektu 
GAČR 101/98/0683. 

TŮMA, J., ŠKUTA, J. 2000B. Posouzení metodiky měření chyby převodu soukolí ozubených kol. In 
Helebrant, F. & Rozum, K. Sborník z mezinárodní konference Technická diagnostika strojů a 

výrobních zařízení DIAGO ”2000”, VŠB-TU Ostrava, 3. – 4. února 2000. 1. vyd. Ostrava: 
VŠB TU Ostrava, 2000. s. 17-22. ISBN 80-7078-749-X. 



Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

109 
 

TŮMA, J., ŠKUTA, J. 2001A. Vyhodnocení měření chyby převodu soukolí 21/44 převodovky MQ 

200. Závěrečná zpráva zakázky řešené pro ŠKODA - Auto. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, listopad 
2001. 10 s. + 2 s. příloh. 

TŮMA, J., SMUTNÝ, P, KOČÍ, P., ŠKUTA, J. 2001B. Inovace výuky měření vibrací a testování životnosti  
výrobků vibracemi. Závěrečná zpráva grantového projektu Fondu rozvoje VŠ MŠMT 

F1/0309/2001. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, prosinec 2001. 10 s. + 2 s. příloh. 

TŮMA, J., SMUTNÝ, L., KOČÍ, P., ŠKUTA, J., JURÁK, M. 2002A. Inovace výuky měření frekvenčních 
charakteristik impulsním buzením. Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1/050/2002. 
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, 10 s. +1 1 s. příloh. 

TŮMA, J., KOČÍ, P., ŠKUTA, J., JURÁK, M. 2002B.  Analysis of a car burst shaking while the car engine 
is running at idle. In  Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava 

: VŠB-TU Ostrava, 27. - 30. 5. 2002, s. 105-110. ISBN 80-248-0089-6. 

TŮMA, J., KLEČKA, R., ŠKUTA, J., ŠIMEK, J. 2009A. 3D model of the rigid rotorsupported by journal 

bearing. In 9th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods – MARDiH. AGH-
University of Science and Technology, Zakopane, May 24-27, 2009, ISBN 83-89772-06-X. 

TŮMA, J., ŠKUTA, J., KLEČKA, R., ŠIMEK, J. 2009B.  Parameterization of the simulation model of a 
rotor system with journal bearings. In National conference with international participat ion 
Engineering Mechanics 2009, Svratka, Czech Republic, May 11-14, 2009. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J. ŠKUTA, J. LOS, J. 2010A. Active vibrations control of journal bearings with the 

use of piezoactuators. In Mechanical Systems and Signal Processing 36 (2013) pp. 618–629 

(Dostupný z webu http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.11.010). 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., KLEČKA, R. 2010B. The Influence of Controlled bushing Movement on 

Behaviour of a Rotor in Sliding Bearings. Engineering Mechanics, Vol. 17, 2010, No. 3/4, p. 

269–279. ISSN 1802-1484. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., KLEČKA, R. 2010C. Active vibration control of hydrodynamic 

bearings to preventing instability caused by an oil film. In Engineering Mechanics 2010. May 

10th – 13th 2010, Svratka, Czech Republic. ISBN 978-80-87012-26-0. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., KLEČKA, R., ZAVADIL, J. 2010D. Active vibration control of 

hydrodynamic bearings to prevent instability caused by an oil film. In 11th Internationa l 

Workshop on Research and Education in Mechatronics. September 9th – 10st 2010, Ostrava, 

Czech Republic. ISBN 978-80-248-2258-7. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., ZAVADIL, J. 2010E. Experiments with Active Vibration Control 

of Journal Bearings. In Proceedings of 1st EAA - EuroRegio 2010, Congres of Sound and 

Vibration. Ljubljana, Slovenia, 13-15 September, 2010, pp. 1-8. ISBN 978-961-269-283-4. 

TŮMA, J., ŠKUTA, J., KLEČKA, R., LOS, J., ŠIMEK, J. 2010F. Active vibration control of journal bearings 

with the use of piezoactuators. In 11th International Carpathian Control Conference ICCC 

2010. May 26th – 28th 2010, Eger, Hungary. pp. 169-172. ISBN 978-963-06-9289-2. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.11.010


Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

110 
 

TŮMA, J., ŠKUTA, J., KLEČKA, R., LOS, J., ŠIMEK, J. 2010G. Laboratory test stand for active control of 

journal bearings. In Dynamics of machines 2010. February 2nd – 3rd 2010, Prague, Czech 

Republic. pp. 95-100. ISBN 978-80-87012-24-6. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J. 2010H. Active vibration control of journal bearings with the 

use of piezoactuators. In: Engineering the Future. Edited by Laszlo Dudas. Sciyo. Rijeka, 

Croatia: Sciyo, 2010. Chapter 7, pp. 141-158. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., ZAVADIL, J. 2011A. Aktivní řízení kluzných ložisek s použitím 

piezoaktuátorů. Technická diagnostika, z1, ročník XX, 2011. pp. 66-67, ISSN 1210-311X. (in 

Czech). 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J. 2011B. Experiments with Active Vibration Control of 

Hydrodynamic Journal Bearings. In: Proceedings of the 21 International Conference on 

Hydraulics and Pneumatics, Ostrava, Czech Republic, June 1-3, 2011, pp. 3-10. ISBN 978-80-

248-2430-7. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., ZAVADIL, J. 2011C. Active vibration control of hydrodynamic 

journal bearings. In Vibration Problems ICOVP 2011, 10th International Conference on 

Vibration Problems, Series: Springer Proceedings in Physics, Vol. 139, 2011, pp. 425-430, 

ISBN 978-94-007-2068-8. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J., ZAVADIL, J. 2011D. Active vibration control of journal bearings 

with the use of piezoactuators. In: R. Markert (Eds.) SIRM 2011 – 9th Internationa l 

Conference on Vibrations in Rotating Machines, Darmstadt, Germany, 21. – 23. February 

2011, Paper-ID: 54, ISBN 978-3-9814163-0-5. 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., ŠKUTA, J., LOS, J. 2012. Active vibration control of journal bearings with the 

use of piezoactuators. In Proceedings of 19th International Congress on Sound and Vibration 
ICSV 19. Vilnius, Litva, July 8-12 2012, 8 p., ISBN 978-609-459-080-1. 

J.TŮMA, J., ŠIMEK, J. ŠKUTA, J. LOS, J., 2013. Active vibrations control of journal bearings with the 
use of piezoactuators, In Mechanical Systems and Signal Processing 36 (2013) pp. 618–629 

(Dostupný z webu http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.11.010). 

TŮMA, J., ŠIMEK, J., MAHDAL, M., ŠKUTA, J. 2015. Effect of the controller gain on efficiency of active 

vibration control of sliding bearings. In Proceedings of 16th International Carpathian Control 
Conference ICCC´2015. May 27-30, 2015, Szilvásvárad, Hungary. ISBN 978-1-4799-7369-9. 

WAGNEROVÁ, R., ŠKUTA, J., aj. 1999. Syntéza řízení reálných objektů s využitím experimentálních 

modulů. Závěrečná zpráva grantového projektu FR VŠ G1/0640/99. Ostrava: VŠB-TUO, 

1999, 32 s. 

WAGNEROVÁ, R., ŠKUTA, J. 2000. Syntéza řízení reálných objektů s využitím experimentálních 

modelů. In Sborník Workshop ‘2000’ Fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, pp. 180-183. 

ISBN 80-7078-745-7. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.11.010


Jaromír Škuta    Habilitační práce 

 

 

111 
 

11 Přílohy 

Symboly a zkratky 

A/D Analogově číslicový převodník 

ASCII Kódování znaků (American Standard Code for Information 
Interchange) 

AT AT příkaz 

CNC Číslicově řízený stroj 

CS\ Výběr zařízení (signál) 

CAM Počítačově podporovaná výrobna (Computer Aided Manufacturing) 

CPU Procesor (Central Processor Unit) 

ČR Číslicový regulátor 

D/A Číslicově analogový převodník 

DDE Protokol definovaný pro spolupráci aplikací prostřednictvím výměny 
dat a povelů (Dynamic Data Exchange) 

EEPROM Elektricky mazatelná programovatelná paměť ROM (Electrically 
Erasable Programable ROM) 

EPROM Mazatelná programovatelná paměť (Erasable Programable ROM)  

False Logická úroveň signálu („0“) 

max. Maximální hodnota signálu 

min. Minimální hodnota signálu 

I2C Komunikační rozhraní (dvouvodičové) 

FIFO Typ zásobníku (first-in, first-out) 

FTP Protokol pro přenos souborů přes internet (File Transfer Protocol) 

HTTP Protokol pro přenos obsahu WWW stránek 

ILAN Průmyslová lokální síť (Industrial LAN) 

IPC Průmyslový počítač (Industrial PC) 

OSI Referenční model (Reference Model for Open System Interconnection) 

I/O Vstupně výstupní (Input/Output) 

IRQ Kanál přerušení (Interrupt request) 

LAN Lokální počítačová síť (Local Area Network) 

LCD Zobrazovací zařízení 

MASTER Zařízení řídící sběrnici  

MEMs Mechanicko-elektrické systémy 

MISO Datový vodič pro příjem (MASTER na SPI sběrnici) 

MOSI Datový vodič pro vysílání (MASTER na SPI sběrnici) 

OLE Propojování a zapouzdření objektů (Object Linking and Embedding) 
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OS Operační systém 

PORTx Osmibitová brána (PORTA, PORTB, …) 

PC Počítač IBM kompatibilní (Personal Computer) 

PID Proporcionálně integračně derivační analogový regulátor 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable logic controllers) 

PWM Šířkově modulované pulsy (Pulse Width Modulation) 

Rx Přijímací pin zařízení 

RT Reálný čas (Real-Time) 

SCK Vodič hodinového signálu pro sběrnici SPI 

SCL Vodič hodinového signálu pro sběrnici I2C 

SDA Datový vodič I2C komunikace 

SLAVE Podřízené zařízení na sběrnici 

SPI Komunikační rozhraní (tří nebo čtyř vodičové) 

RISC Počítač s redukovanou instrukční sadou (Reduced Instruction Set 
Computer) 

SCADA/MMI Dohled nad řízením a získáváním dat/ rozhraní člověk stroj 
(Supervisory Control and Acquisition/Man Machine Interface) 

TCP/IP Soubor protokolů pro heterogenní počítačové sítě (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) 

True Logická úroveň signálu („I“) 

Tx Vysílací pin zařízení 

UDP Internetový protokol (User Datagram Protocol) 

USART Univerzální modul synchronního asynchronního přijímače vysílače 
(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter module) 

USB Univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

VPN Virtuální síť (virtual private network) 

P Mikroprocesor 

 

 

A Jednotka proudu (ampér) 

CO Akční veličina PID algoritmu v PLC (controller output) 

e Regulační odchylka 

E(s) Obraz regulační odchylky 

GR  Přenos regulátoru 

GS  Přenos regulované soustavy 

h(t) Přechodová charakteristika (přechodová funkce) 

KD Váha derivační složky regulátoru 

KI Váha integrační složky regulátoru 
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KP Váha proporcionální složky regulátoru 

kP  Zesílení regulátoru 

kT Diskrétní čas 

mV Jednotka napětí (milivolty) 

PV Regulovaná veličina PID algoritmu v PLC (process variable) 

T Vzorkovací perioda 

TD Derivační časová konstanta 

Td  Dopravní zpoždění u spojitých systémů (členů) 

TI Integrační časová konstanta 

u Akční veličina 

Uin Vstupní napětí 

UN Normované napětí 

Uout Výstupní napětí 

UoutD Výstupní napětí derivační složky 

UoutI Výstupní napětí integrační složky 

UoutP Výstupní napětí proporcionální složky 

UPower Výkonové napětí 

Usig Napěťový signál snímače (surový bez ůpravy) 

U(s) Obraz akční veličiny 

V Jednotka napětí (volty)  

v Poruchová veličina (porucha) 

w Žádaná veličina 

y Regulovaná veličina, výstupní veličina (výstup) 
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Studijní plány předmětů týkajících se problematiky 

Automatizační technika 

Předmět je určen pro studenty třetího ročníku bakalářského studia katedry automatizační 
techniky a řízení na fakultě strojní. Student by měl mít po absolvování tohoto předmětu 
základní znalosti o vybraných technických prostředcích potřebných pro realizaci řídicích 
systémů. Jsou to základní znalosti z oblasti snímačů a senzorů, řídicích systémů, a akčních 
členů a pohonů.  

Na cvičeních se studenti seznamují se základními vlastnostmi senzorů a akčních členů formou 
měření přechodových a statických charakteristik s  následným vyhodnocením naměřených dat 
s využitím výpočetní techniky a softwarové podpory (výstupem je 8 protokolů). Protokoly 
musí odevzdat do konce aktuálního semestru, jinak je nutné celý předmět absolvovat znovu. 

Počet kreditů: 4 

Témata předmětu (přednášek) 

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu, systémy řízení, měřicí  
obvod, měřicí řetězec, regulační a řídicí obvod, řídicí a diagnostický systém. Příklady a 
metodika návrhů měřicích a řídicích systémů. 

2. Statické a dynamické vlastnosti členů měřicích a řídicích obvodů (statická 

charakteristika, citlivost, přesnost, spolehlivost, přechodová a frekvenční 
charakteristika, dynamická chyba, identifikace dynamických vlastností, důvody 

identifikace, …). 

3. Snímače, senzory, čidla a převodníky (struktura, vlastnosti, rozdělení, pasivní a aktivní 

snímače). Převodníky A/Č a Č/A - rozdělení, vlastnosti, zapojení, využití, porovnání, 

převodníky v inteligentních senzorech, převodníky PWM. 

4. Principy snímačů - příklady pasivních snímačů: odporové, kapacitní, fotoelektrické, 

indukční, ... . Měřicí a vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů. 

5. Měření mechanicko-silových statických a dynamických veličin (poloha, rozměr, 

posunutí, otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění, …). Měření tlaku a průtoků plynů a 
kapalin, výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a ostatních vybraných veličin.  

6. Měření tepelných veličin a tepla (principy, vlastnos ti, kontaktní a bezkontaktní 
snímače, provedení, aplikace). 

7. Akční členy (DC/AC motory, krokové motory, lineární motory, synchronní a 
asynchronní motory, magnety, ... ). 

8. Řídicí systémy PLC, Regulátory, IPC, ... . 

9. SCADA/MMI systémy. 
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Logické prvky a systémy 

Předmět je určen pro studenty třetího ročníku bakalářského studia katedry automatizační 
techniky a řízení na fakultě strojní. Student má po absolvování tohoto předmětu základní 
znalosti při řešení logických úloh jak pomocí obvodových součástek, spínačů a hradel, tak 
pomocí řídicích systémů na bázi PLC. První část předmětu se věnuje postupům řešení 
kombinačních a sekvenčních úloh, druhá část je věnována popisu řídicích systémů na bázi PLC, 
jejich programovacímu prostředí a tvorbě programů v různých programovacích jazycích.  

Na cvičeních se v první části studenti seznamují s řešením kombinačních a sekvenčních 
logických úloh od slovního zadání až po praktickou realizaci pomocí obvodových prvků, 
spínačů a hradel. Ve druhé části studenti programují jednoduché logické aplikace pro PLC. 
Výstupem je řešení samostatného projektu. Vše je doloženo formou protokolu zpracovávající 
obsah cvičení. Protokol musí odevzdat do konce aktuálního semestru, jinak je nutné předmět 
absolvovat celý znovu. 

Počet kreditů: 3 

Témata předmětu (přednášek) 

1. Základní logické funkce, řešení sekvenčních a kombinačních logických úloh 

(opakování). 

2. Elektronická interpretace log. signálů, unifikace signálů, galvanické oddělení, … . 

3. Základní dělení a vnitřní struktura PLC, popis jednotlivých částí, princip 

programování, … . 

4. Základní programovací jazyky pro programování PLC (ST, IL, LD …). 

5. Tvorba aplikace ve vývojovém  prostředí pro PLC. 

6. Programové moduly PLC (časovač, čítač, PID,…). 

7. Konfigurace a realizace řídicích úloh na bázi PLC, konfigurace PLC, typy modulů, popis, 
... . 

8. Obsluha periferií, definice priorit a časových intervalů aplikace pro PLC.  

9. Komunikace aplikace s nadřazenou úlohou s využitím OPC serverů (průmyslové sítě, 

topologie sítí,…). 

10. Jednočipové počítače řady PIC (popis jednočipového počítače PIC16F84A). 

11. Vlastnosti a srovnání  PLC dalších firem (PhoenixContact, Modicon, 

Allen Bradley, Siemens, ...). 

12. Postup při návrhu aplikace využívající PLC jako řídicí systém. Postup při oživování 

těchto aplikací. 

13. Monitorovací a konfigurační aplikace pro úlohy řízené PLC. 

14. Časová rezerva. 
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Měřicí a senzorová technika 

Předmět je určen pro studenty prvního ročníku magisterského studia katedry automatizační 

techniky a řízení na fakultě strojní. Student by měl mít po absolvování tohoto předmětu 
podrobnější znalosti o technických prostředcích využívaných v regulačních obvodech a 

monitorovacích, konfiguračních a řídicích systémech. Je to rozšíření znalostí studentů 
nabytých v předmětu „Automatizační technika“ v bakalářském studiu. Dalším rozšířením jsou 
řídicí systémy, které lze použít pro regulační obvody distribuovaných řídicích systémů, 
vlastnosti a popis SCADA/MMI. Část předmětu je věnována zpracování el. signálů 
v regulačních obvodech.  

Na cvičeních se studenti seznamují s technickými prostředky řídicích systémů od snímačů, 
senzorů, řídicích systémů až po akční členy a pohony. Měří se zde základní statické a 

dynamické vlastnosti jednotlivých prvků regulačních obvodů. Výstupem je 8 protokolů, které 
je nutno odevzdat do konce aktuálního semestru. V opačném případě je nutno předmět 
absolvovat znovu. 

Počet kreditů: 4 

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Systémy řízení, měřicí 

obvod, statické vlastnosti členů měřicích obvodů. Statické vlastnosti - přesnost, 

citlivost, chyby měření. 

2. Dynamické vlastnosti členů měřicích a řídicích obvodů, dynamické chyby. Snímače a 
senzory (struktura, vlastnosti, rozdělení). Inteligentní (smart) senzory.  

3. Fyzikální principy snímačů - pasivní sním. (odporové, indukční, kapacitní, 
fotoelektrické, magnetické, atd.). Nové fyzikální principy senzorů. 

4. Aktivní snímače - rozdělení, vlastnosti, příklady (termoel., fotoel., piezoel., ...). 

5. Pasivní obvodové prvky pro zpracování signálů (rezistor, kondenzátor, cívka, měření 
el. veličin v el. obvodech). 

6. Polovodičové prvky pro zpracování signálů (dioda, tranzistor, tyristor, triak, … .) 

7. OZ- základní zapojení (sumátor, invertor, ….). 

8. Vnitřní struktura a princip programování jednočipových počítačů (popis vnitřních 
modulů jednodeskových počítačů), nutné externí součástky pro funkčnost obvodu. 

9. Instrukční sada a popis registrů jednočipového počítače, programovací rozhraní , 
tvorba a simulace aplikace ve vývojovém prostředí MPLAB. 

10. Měření tepelných veličin, tepla a vlhkosti (principy, vlastnosti, kontaktní a 

bezkontaktní snímače, zapojení, provedení, příklady aplikace), měření mechanicko-
silových statických a dynamických veličin (poloha, posunutí, rozměr, otáčky, rychlost, 
zrychlení, síla, chvění). 

11. Měření tlaků, průtoků kapalina a plynů, výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů, 

dávkování médií. Nové principy v senzorové technice (optické vláknové senzory, 
laserové měř. systémy). 

12. Metodika návrhu měř. řetězce a měřicího systému (využití normy ČSN 180060, 

počítačová podpora návrhu, využití inteligentních senzorových sestav).  

13. Měřicí systémy s počítači (technické, obvodové a programové řešení, příklady a 
realizace, ...). Počítačově integrované systémy řízení - CAD/CAM, CAT, CAQ. 

14. Časová rezerva 
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Prostředky automatického řízení  

Předmět je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia katedry automatizační 
techniky a řízení na fakultě strojní. Obsah navazuje na předměty „Automatizační technika“, 
„Logické prvky a systémy“ z bakalářského studia a předmět „Měřicí a senzorová technika“ 
v magisterském studiu, využívá nabytých znalosti studenta v těchto předmětech a 
v předmětech „Automatické řízení“ a „Teorie automatického řízení“ při aplikaci řízení na 
reálné systémy.  

Na cvičeních se studenti seznamují s  řízenými a řídicími systémy, které konfigurují pomocí 
uživatelského rozhraní vytvořeném ve SCADA/MMI prostředí. Při konfiguraci musí využít 
znalosti nabytých v teoretických předmětech týkajících se řídicích algoritmů, typů regulátorů 
a nastavení jejich parametrů. Výstupem je 8 protokolů, které je nutno odevzdat do konce 
aktuálního semestru. V opačném případě je nutno předmět absolvovat znovu. 

Počet kreditů: 5 

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Rozdělení prostředků 
automatického řízení a jejich charakteristika (programové a technické prostředky), 
systémy řízení, hierarchická struktura. 

2. Přehled snímačů a senzorů (návaznost na předměty Automatizační technika, Měřicí a 

senzorová technika). 

3. Akční členy. 

4. Distribuované systémy řízení, řešení týmové práce její realizace a schopnosti 

systémového inženýra. SCADA/MMI systémy jejich vlastnosti a nasazení v hierarchické 
struktuře řízení. 

5. Průmyslové sítě, základní typy, 7 vrstvý model, fyzická vrstva …. aplikační vrstva. 

6. Wifi sítě, konfigurace přístupových bodů a konfigurace AD-HOC, připojení řídicích 

systémů k technologickému procesu (ILAN, LAN, WLAN). Ukázka laboratorní sestavy. 

7. Programovatelné logické automaty vnitřní struktura, vývojové prostředí, 

programování PLC, připojení PLC k řízenému systému.   

8. Popis jednočipových počítačů vyšších řad, popis vybraných implementovaných 

modulů. 

9. Programování jednočipových počítačů pomocí vyššího programovacího jazyka. 

10. Postupy odladění navrhovaných algoritmů přímo na reálné úloze. 

11. Zařízení podporující meziobvodovou komunikaci I2C, SPI (MEMS, paměti, převodníky, 
…). 

12. Inteligentní senzory jejich vnitřní struktura a popis realizace. 

13. Počítačově integrované systémy CIM-CAD-CAM-CAP-CAQ-PPS. 

14. Časová rezerva. 
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Mikroelektronické systémy 

Předmět je určen pro studenty druhého ročníku magisterského studia katedry automatizační 
techniky a řízení na fakultě strojní. Předmět navazuje na předměty „Automatizační technika“, 
„Logické prvky a systémy“ z bakalářského studia a předměty „Měření a senzorová technika“ 
a „Prostředky automatického řízení“ v magisterském studiu a využívá nabytých znalostí 
studenta jak z praktických, tak teoretických předmětech pro realizaci řízení reálných systémů. 
Část předmětu se věnuje přenosům informací mezi prvky řídicích distribuovaných systémů a 

část vlastnostem SCADA/MMI systémů především pak systému Control Web (prostředí pro 
vývoj aplikací, programování a komunikační možnosti tohoto systému, … ).   

Na cvičeních studenti vytváří v rámci samostatných originálních projektů měřicí a řídicí 
řetězec obsahující tři základní části tj. aplikaci (uživatelský interface) v  prostředí Control Web 
komunikující po sériovém rozhraní s aplikací v jednočipovém počítači, která realizuje buď 
řídicí algoritmus, nebo jen algoritmus pro zprostředkování přenosu dat z nebo do 
„technologického procesu“. Součásti zadání je i návrh vlastního protokolu vhodného pro 
realizaci zadání. Výstupem je předvedení funkční reálné aplikace s  prezentací a textovou 
dokumentací popisující řešení zadaného problémů.        

Počet kreditů: 4 

1. Základní zákony elektrotechniky a jejich použití (stejnosměrné a střídavé obvody, 
řazení obvodových prvků …). Základní postup při řešení zadaných projektů, týmová 

práce … . 

2. Obvody pro unifikaci a zpracování signálů aplikačně (tranzistor, odpor, kondenzátor, 
rezistor, OZ, … a spec. obvody 555, sekvenční obvody, ...). 

3. Tvorba el. schémat a desek tištěných spojů pro prototypové desky. 

4. Převodníky D/A a A/D, U/F, F/U, PWM. 

5. Základní typy modulace signálů – přenos informace mezi prvky regulačních obvodů 
řídicích systémů. Komunikační rozhraní pro přenos dat mezi měřicím systémem a PC. 

6. Základní vlastnosti SCADA/MMI systémů (výhody, důvody nasazení …). 

7. Systém Control Web - (vývojové prostředí, základní stavební prvky, otevřenost 

systému, …). 

8. Systém Control Web (časově řízené aplikace a datově řízené aplikace). 

9. Systém Control Web (možnosti animace, modularita systému). 

10. Systém Control Web (přístup ze sítě internet, možnosti propojení s řídicími 
podsystémy OPC, DDE, ActiveX, …).  

11. Přístupová práva systému Control Web, možnosti propojení technických prostředků 

se systémem Control Web. 

12. Seznámení se se systémem LabView (vývojové prostředí) a programování základních 
úloh. 

13. Tvorba jednoduché měřicí a řídicí aplikace v prostředí LabView a připojení technických 
prostředků k aplikaci. 

14. Časová rezerva. 


