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ABSTRAKT 
 
 Pro návrh různých typů a parametrů regulátorů pro řízení elektrických pohonů 
existuje řada metod, které jsou používaný běžně a které málokdy, nebo vůbec. Úkolem této 
bakalářské práce je ověření netradiční metody s metodami běžně používanými pro návrh 
regulátorů elektrických pohonů. 
 

ABSTRACT 
 
 There are many methods for concept of different types and parameters of controllers 
for electric drivers, those are usually used and those are used rarely, or not used at all. 
Objective of the bachelor work is a verification of untraditional methods with methods that 
are normally used in design controllers for electric drivers. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

a   zesílení 
c     konstrukční konstanta motoru 
CB    cizí buzení 
e    regulační odchylka 
E   obraz regulační odchylky 
Ff     přenos filtračního členu 
FI     přenos proudového čidla 
FKI    přenos setrvačného členu 1. řádu 
FO    přenos otevřené smyčky 
FR    přenos regulátoru 
FTM    přenos tyristorového měniče 
Fw    přenos uzavřené smyčky 
GS    přenos regulované soustavy 
Gvy   přenos poruchy soustavy 
Gwy    přenos řízení soustavy 
Ian    jmenovitá hodnota proudu motoru 
Jc   celková setrvačná konstanta 
Jm   setrvačná konstanta motoru 

 K I   zesílení proudového čidla 
KR    zesílení regulátoru 
KS   celkové zesílení rychlostní smyčky 
KSI   celkové zesílení proudové smyčky 
KTD   zesílení tachodynama 
KTM   zesílení tyristorového měniče 
La   indukčnost kotvy 
Me   moment kotvy motoru 
ML    moment vyvolaný zátěží 
nn    jmenovitá hodnota otáček 
obr.   zkratka pro slovo obrázek 
Pn    jmenovitá hodnota výkonu 
q1,q2,q3   stavitelné parametry 
Ra   odpor kotvy motoru 
Tab.   tabulka 
Ta   elektromagnetická konstanta 
TD    derivační časová konstanta 
Td   časová hodnota dopravního zpoždění 
TI    integrační časová konstanta 

 Ti   časová konstanta čidla proudu 
Tm   elektromechanická časová konstanta motoru 
Tr    doba regulace 
TTD                                časová konstanta tachodynama 
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Tw    časová konstanta, takzvaný „ladící parametr“ 
tzn.   zkratka pro: to znamená 

u    akční veličina 

u (kT)   diskrétní akční veličina 
Uan    jmenovitá hodnota napětí motoru 
Ufn    jmenovitá hodnota napětí budícího obvodu 

 ui   indukované napětí 
v    porucha 
w   žádaná veličina 
W   obraz žádané veličiny 
y    akční veličina 
Y   obraz akční veličiny 
α   koeficient 
β   koeficient 
κ   relativní překmit 

 σ   překmit 
τσ    součet malých časových konstant 
φ   hodnota magnetického toku 
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1. ÚVOD 
 

Existuje mnoho metod pro návrh a seřízení regulátorů, které jsou buď méně, nebo 
více používané pro seřízení regulátorů elektrických pohonů. Ne každou metodou dostaneme 
typ regulátoru, který by měl vhodnou přechodovou charakteristiku z hlediska kvality 
regulace. Právě charakteristika jako reakce na skokovou změnu vstupní veličiny má největší 
význam, jako prostředek pro analýzu a syntézu regulačních obvodů. 
 V této práci se budu zabývat návrhem regulátorů pro řízení elektrického pohonu, kdy 
budu používat metody, které jsou pro elektrické pohony „ klasické “ a také metodou, která 
není při regulaci elektrického pohonu příliš používaná. Klasickými metodami jsou míněny 
metody standardních tvarů přenosu, jako metoda optimálního modulu a symetrického 
optima. Třetí metoda je metoda požadovaného modelu tzv. inverze dynamiky, která byla 
navržena a ověřena na katedře automatizační techniky a řízení FS VŠB-TU Ostrava. 
 Tyto metody jsou zpracovány a ověřeny pro regulaci proudu kotvy motoru a regulaci 
rychlosti, na stejnosměrném motoru s cizím buzením nacházejícím se v laboratoři katedry 
elektroniky na VŠB-TU Ostrava. Na základě parametrů tohoto motoru je zpracován 
matematický model a blokové schémata pro tyto regulace. 
 Cílem této práce tedy je ověření netradiční metody návrhu regulátoru s porovnáním 
s běžně používanými metodami v aplikaci na reálném motoru. Jsou provedeny výpočty 
z hlediska typu a parametrů regulátorů, které budou následně simulovány v programu 
Matlab-Simulink. 
 Posledním bodem je analýza simulovaných průběhů z hlediska kvality regulace a 
porovnání s teoretickými předpoklady, kdy je určeno, který regulátor a kterou metodou je 
nejvhodnější k aplikaci regulace a zda netradiční metoda uspěla v porovnání s běžně 
používanými metodami pro návrh regulátoru elektrického pohonu. 
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2. ELEKTRICKÝ POHON 
 

Tato kapitola je zaměřena na stručný popis definice elektrického pohonu, jeho 
výhody a nevýhody pro použití v technických zařízení. 

2.1Definice elektrického pohonu 
 

Elektrický pohon je chápan jako soubor vztahů a elektromechanických vazeb mezi 
pracovním mechanismem a elektromechanickou soustavou zajištující pohon nějakého 
strojního mechanismu z dopomocí elektrické energie, většinou elektromotoru.  

 

Obr. 2.1 Blokové schéma elektrického pohonu[2] 

Mezi základní části elektrického pohonu patří: 

• Elektromotor 
• Přenosový mechanizmus 
• Akční člen (měnič) 
• Řídicí systém 

• Spínací a jistící přístroje 

V jednoduchých případech může být pohon bez zpětné vazby, v složitějších případech se 
zpětnovazebním zapojením. Zpětnovazební signály jsou chápany jako informace o stavu 
řízeného procesu a stavech na zařízeních, které jsou součásti elektrického pohonu.[2]  
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2.2 Výhody a nevýhody elektrického pohonu 
 

Při výběru vhodného elektrického pohonu pro danou aplikaci musíme brát v potaz 
jeho výhody a nevýhody, což nám pomůže s výběrem správného pohonu, nebo jeho 
alternativy. Proto v této části kapitoly budou uvedeny jeho výhody a nevýhody. 

Výhody elektropohonu: 

• činnost se snadno dostupným zdrojem energie 
• jednoduché vedení zdroje k motoru 
• proveditelnost pro široký rozsah výkonu (od mW až k 108W ) 
• proveditelnost pro široký rozsah momentů a otáček 
• nízká hlučnost  
• není náročný na ochlazování 
• čistota provozu, není zdrojem zplodin 
• snadná řiditelnost a ovladatelnost 
• nízké ztráty naprázdno, vysoká účinnost 
• je schopný pracovat ve všech 4 kvadrantech 
• má vysokou životnost (více jak 20 let) 

 
 
 

Nevýhody elektropohonu: 

• závislost na okamžité dodávce elektrické energie, která není u průmyslových 
zařízení významná. Je zde možné zálohování energie, které ovšem znamená zvýšení 
nákladů 

• nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zaviněno především nedodržením 
bezpečnostních předpisů 
 

Když zde tedy porovnáme výhody a nevýhody elektrických pohonů, můžeme vidět 
značnou převahu výhod, a proto elektropohony nalézají širokou oblast použití 
v technologických zařízeních např. pohony manipulátorů a robotů.[2] 
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3. ŘÍZE NÍ A REGULA ČNÍ OBVOD 
 

 Jelikož je tato práce zaměřena na použití regulátorů v elektrickém pohonu, čili jeho 
regulaci, stručně v této kapitole bude uvedeno, jak je regulace chápana a jaký je rozdíl oproti 
ovládání. Taktéž zde bude uveden popis regulačního obvodu. 

3.1 Ovládání  
 

Ovládání chápeme, jako řízení bez zpětnovazební kontroly tzn. řízenému systému, 
není umožněno kontrolovat výsledek řízení. Můžeme ho použít u jednoduchých procesů či 
objektů, kde není kontrola výstupu řízení nezbytná.[5] 

 

Obr. 3.1 Blokové schéma ovládání 

3.2 Regulace 
 

Je to řízení ze zpětnou vazbou, která systému řízení zpětně poskytuje informace o 
výsledku řízení. Tím regulaci umožňuje udržování určitých fyzikálních veličin na 
stanovených hodnotách. Během průběhu regulace se zjišťují hodnoty těchto veličin a 
srovnávají se s hodnotami, kterých bychom měli dosáhnout. Podle zjištěných odchylek, které 
slouží k zjištění přesnosti regulace, se zasahuje do regulačního procesu, tak aby tyto 
odchylky byly co nejmenší. Z obrázku 3.2 můžeme vidět, že se měří výstup regulovaného 
systému a přivádí se na vstup systému, podle čeho následně vhodně volíme řízení 
(regulaci).[5] 

 

Obr3.2 Blokové schéma regulace 
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3.3 Regulační obvod 
 

Regulační obvod, se míní jako soubor technických prostředků pro automatické 
udržování požadovaných veličin na požadované hodnotě. Regulační obvod v systémovém 
pohledu tvoří dvě základní části a to je regulátor a regulovaná soustava, které jsou 
reprezentovány bloky navzájem propojenými do uzavřeného obvodu, nazývaného také jako 
zpětnovazební obvod. 

Regulovaná soustava je v elektrickém pohonu chápana jako elektrický stroj včetně 
poháněného mechanizmu. 

Veličina, jež regulační obvod upravuje na požadovanou hodnotu, nazýváme 
regulovanou veličinou y. Hlavní regulovanou veličinou v elektrických pohonech je 
moment, otáčivá rychlost, nebo poloha.  
 

Údaj o hodnotě regulované veličiny se zpětnou vazbou přivádí zpět na vstup kde je 
porovnáván s řídící veličinou w, která je v pohonech reprezentováno převážně napájecím 
napětím. Tím vzniká regulační odchylka e, kterou se regulátor snaží co neefektivněji 
odstranit. Následně regulátor zajišťuje v obvodu požadovanou odezvu na průběh regulované 
veličiny, která je reprezentována akční veličinou u.   
 

Akční veličina je vstupním signálem regulované soustavy a řídí její činnost. Akční 
zásah je reprezentován změnou napětí, proudu, kmitočtu apod. Do celého obvodu navíc 
vstupují poruchové veličiny v, které můžou ve skutečnosti působit v kterémkoliv místě 
regulačního obvodu. Na obr. 3.3 je znázorněno obecné blokové schéma zpětnovazebního 
regulačního obvodu.[5] 
                  

Na obr. 3.3 je znázorněn jednoduchý regulační obvod, kde jsou znázorněny již 
obrazy jednotlivých veličin (proto jsou znázorněny velkými písmeny). Budeme uvažovat 
přenos regulátoru GR a přenos regulované soustavy GS a budeme předpokládat, že obvod je 
stabilní. [6] 

 

Obr. 3.3 Zpětnovazební regulační obvod 
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Pro vztah obrazu regulované veličiny platí vztah 3. 1.[6] 

    � � ��	
 �  ��	                               (3.1) 

            Pro přenos řízení Gwy a přenos přenos poruchy Gvy  platí vztahy.[6] 

    ��	 �  ������   ,                                (3.2) 

    ��	 �  ����� � 1 � ��	                    (3.3) 
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4. REGULÁTORY 
 

Regulátory se v řízení elektrických pohonů nejčastěji používají k regulaci proudu 
kotvy, rychlosti a polohy. V této bakalářské práci bude zjišťováno,  jaký regulátor a jakou 
metodou je nejvhodnější k regulaci proudu kotvy a rychlosti, a proto není na škodu si v této 
kapitole stručně popsat co to regulátor je a jeho základní rozdělení. Tato bakalářská práce 
sice není zaměřena na číslicovou regulaci, ale i tak zde budou stručně popsány i číslicové 
regulátory. 

4.1 Definice regulátoru 
 

Regulátor zasahuje na obvod akční veličinou tak, aby regulační odchylka byla co 
nejmenší. Nejdůležitější část regulátoru z hlediska kvality regulace je jeho ústřední člen. 
Hlavním cílem syntézy regulačního obvodu je tedy návrh ústředního členu regulátoru. 

Pomocí správně zvoleného regulátoru a jeho seřízení bychom měli dosáhnout takové 
akční veličiny, které je schopná dosáhnout, bez ohledu na negativní působení poruchových 
veličin, dvou základních požadavků na cíl regulace.[5] 

Těmito požadavky jsou: 

• Aby regulovaná veličina y byla v každém časovém okamžiku ideálně blízká 
žádané veličině w. Což můžeme vyjádřit vztahem 
 

y → w                                                             (4.1) 
 

• Aby regulační odchylka e(t) = w(t) – y(t), byla v každém časovém okamžiku blízka 
nule. Ideální by bylo, aby byla nulová. 
 

e → 0                                                                (4.2) 

Existuje několik druhů dělení regulátoru, nás však v této práci bude zajímat 
rozdělení jen podle druhu průběhu přenášeného signálu a to na[5] :  

Regulátory analogové (spojité) 
          Regulátory číslicové (diskrétní)  
 

4.2 Regulátory spojité 
 

Regulátory spojité se vyznačují tím, že jejich výstupní veličina (akční veličina) je 
spojitou funkcí veličiny vstupní (regulační odchylka) v čase. Pro nás to znamená, že 
regulovaná veličina neustále ovlivňuje veličinu akční, která může nabývat libovolné hodnoty 
od y = 0 až do ymax.[4] 

Ke každému regulátoru bude uvedena jeho ideální přechodová charakteristika a na 
konci kapitoly je uvedena tab 4.1 s jejich přenosy. 
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4.2.1 Proporcionální regulátor (P-regulátor) 
 
               Je to nejjednodušší typ regulátoru. Je charakterizován jako zesilovač regulační 
odchylky e. Má dobré stabilní vlastnosti, ale po skončení regulačního pochodu vždy 
zanechává určitou regulační odchylku.[4] 

 
Obr. 4.1 Přechodová charakteristika P regulátoru 

 

4.2.2 Integrační regulátor (I-regulátor)  
 
                  U integračního regulátoru, každé hodnotě vstupní veličiny odpovídá úměrná 
změna rychlosti výstupní veličiny. Jako jediný umožňuje trvalé odstranění regulační 
odchylky e, neboť je integrována. Hodí se tam, kde nejsou příliš časté poruchy a regulovaná 
soustava nemá velkou setrvačnost.[4] 

 
Obr. 4.2 Přechodová charakteristika I regulátoru 

 

4.2.3 Derivační integrátor (D-regulátor) 
 
                   Výstupní signál je úměrný rychlosti změny vstupního signálu. V kombinaci 
s jiným regulátorem se používá pro zrychlení regulačního pochodu a tím ke zlepšení jakosti 
regulačního pochodu. Ovšem nelze ho používat samostatně, protože nezesiluje regulační 
odchylku tzn., že neví nic o velikosti regulační odchylky e.[4] 
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Obr. 4.3 Přechodová charakteristika D regulátoru 

 

4.2.4 Proporcionálně regulační regulátor (PI-regulátor)  
 

Vznikne, jak už název napovídá kombinací proporcionálního regulátoru s 
integračním.  Je to v praxi nejpoužívanější regulátor. Do regulačního pochodu nejdříve 
zasáhne proporcionální složka, která zajišťuje dobrou stabilitu, a poté integrační složka, která 
zajišťuje regulaci na nulovou regulační odchylku.[4] 

 
Obr. 4.4 Přechodová charakteristika PI regulátoru 

 

4.2.5 Proporcionálně derivační regulátor (PD-regulátor) 
 
               Je to kombinace proporcionálního regulátoru s derivačním. Do regulačního 
pochodu tohoto regulátoru nejdříve zasáhne derivační složka, která celý regulační pochod 
urychlí a teprve později se projeví proporcionální složka, která regulační pochod stabilizuje. 
Tento regulátor je nejméně používanou variantou, protože pracuje s trvalou regulační 
odchylkou. [4] 

 
Obr. 4.5 Přechodová charakteristika PD regulátoru 
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4.2.6 Proporcionálně integračně derivační regulátor (PID- regulátor) 
 
                Tento regulátor pracuje bez trvalé regulační odchylky a lze ho ohodnotit jako 
nejdokonalejší spojitý regulátor, jelikož kombinuje vlastnosti všech tří samostatných 
regulátoru. Integrační složka odstraňuje trvalou regulační odchylku.[4]

 

 
Obr. 4.6 Přechodová charakteristika PID regulátoru 

 

 

Tab. 4.1 Přenosy standardních konvenčních analogových regulátorů.[5] 
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4.4 Regulátory diskrétní 
 

 Číslicové ( diskrétní ) regulátory jsou analogií regulátorů spojitých. Např. spojitému 
regulátoru typu PID odpovídá číslicový regulátor typu PSD (proporcionálně sumačně 
diferenční). Je taky zřejmé, že ke spojitým regulátorům typu PI, PD, I a P lze analogicky 
vytvořit číslicové regulátory typu PS, PD, S a P.[3] 

 

Činnost spojitého PID regulátoru můžeme popsat vztahem 5.1 : 

  ���� � �� � ���� �  ��� � ������ �   ! " #�$�"$$% &                                      (4.3) 

 

Integrál zastoupíme sumací (S) a derivaci diferencí (D) tím dostaneme algoritmus 
typu PSD, který je dán vztahem 4.4 : 

  ��� � �  ��� ��� � � ��� �  ∑ �� (  � �   ! #� )��* #��)*���&�)+,%  &   (4.4) 

 

Takto zavedený algoritmus číslicového regulátoru je uváděn jako regulátor 
polohový, který se v praxi příliš nepoužívá, jelikož je pro součet nutné uchovávat v paměti 
všechny hodnoty e(kT). Proto je vhodnější pracovat s tzv . přírůstkovým algoritmem, který 
je jeho opakem.  

U tohoto algoritmu se neurčuje hodnota akční veličiny u (kT), ale pouze její změna 

oproti hodnotě předchozí u[(k-1)T].      

Algoritmus přírůstkového algoritmu je dán vztahem 5.3 : 

��� � �  ���� � 1� � � ��- ��� � �  ���� � 1� &  � ��� ��� � � �.�  ���� � �2 � ��� � 1� &  � ����� � 2�  &0                                                                        (4.5)                                                                                     

                      

Po úpravě dostaneme vztah 5.4 : 

  ��� � � 1% ��� � �  1���� � 1�  & �  12���� � 2�  &                    (4.6) 

 

 

                          

 



 

 

20 

 

 Kde: 

 1�, �� 31 � ��� � �.� 4                                                                                       (4.7) 

 12 �  � ��  31 � 2 �.� 4                                                                                    (4.8) 

 15 �  �� � �.�                                                                                                    (4.9) 

 

KR, TI,, TD jsou parametry, které můžeme nastavovat podle jakékoliv metody syntézy 
spojitých regulátorů.[3] 
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5. OBECNÉ POŽADAVKY NA REGULA ČNÍ OBVOD 
 

Tato kapitola, je věnováno popisu požadavků na regulační obvod, jako je stabilita 
regulačního obvodu a tlumení. 

5.1 Stabilita regulačního obvodu 
 
            Stabilita je nejdůležitější podmínkou pro správnou činnost regulačního obvodu. 
Regulační obvod, můžeme považovat jako stabilní, jestliže se při změně vstupní veličiny 
(žádaná veličina w, a poruchové veličiny v) po odeznění přechodového děje výstupní 
veličina ustálí na nové hodnotě. 
 
               Za stabilní obvod můžeme považovat i obvod, kde regulovaná veličina rovnoměrně 
kmitá kolem ustálené hodnoty, ovšem pokud jeho maximální odchylka nepřestoupí 
povolenou mez od ustálené polohy. 
 
                 Za nestabilní obvod považujeme obvod, který se přepíná, z jednoho mezního 
stavu do druhého případně kmitá z větší amplitudou, než je jeho povolená chyba. 
 
                  Vyšetřování stability regulačních obvodů je jeden ze základních požadavků při 
vyšetřování vlastností regulačních obvodů. Stabilitě regulačních obvodů je nutné věnovat 
velkou pozornost, jelikož nestabilní systémy nejsou schopny plnit pořádně svou regulační 
funkci a vlivem kmitání a překlápění může dojít k poškození regulačního obvodu. Stabilita a 
její vyšetření závisí výhradně na přenosových vlastnostech členů regulačního obvodu. 
K určení stability regulačního obvodu používáme tzv. kritéria stability.[5] 

5.2 Kritéria stability  
 
                    Pro vyšetření stability regulačního obvodu existuje několik metod nazývající se 
kritéria stability. Kritéria vyšetření stability se děli na dva základní principy a to: 
 

• Algebraická kritéria – řeší analýzu stability algebraickými metodami. 
• Grafická kritéria – vycházejí z grafického znázornění charakteristik. 

 

5.2.1 Algebraické kritéria  
 
               Mezi nejznámnější algebraické kritéria stability patří Hurwitzovo a Routhovo 
Schurovo kritérium stability. Tyto kritéria vychází z charakteristické rovnice, která se získá 
položením jmenovatele operátorového přenosu uzavřeného regulačního obvodu rovný nule.  
 
                        Nevýhodou algebraických kritérií je, že nám poskytují informaci pouze o 
tom, zda je obvod stabilní či nestabilní a nedají se použít u systému s dopravním zpožděním, 
ale jejich výhodou je vhodnost použití na číslicovém počítači. [4]            
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5.2.2 Grafické kritéria 
 
                      Vyšetření grafických kriterií je sice pracnější, ale jsou nám schopny poskytnout 
informace o míře stability a jsou schopny pracovat i se systémy s dopravním zpožděním 
(Nyquistovo kritérium). 
 
                       Mezi grafická kritéria stability řadíme Michajlovovo-Leonhardovo, 
Nyquistovo a Küpfmüllerovo kritérium. Grafická kritéria jsou v určování stability 
elektrických pohonů mnohem používanější, a proto se zde jimi budeme zabývat více než 
algebraickými.[4] 

5.2.2.1 Nyquistovo kritérium stability  
 

                       Je nejčastěji používaným kritériem. Dokážeme jim ověřit nejen stabilitu, ale 
poskytuje nám i informaci jak daleko se obvod nachází od meze stability. Stabilitu ověřuje 
na základě frekvenčních charakteristik otevřené smyčky a navíc se hodí i pro obvody 
s dopravním zpožděním.  
 
                     Avšak při vyšetřování stability elektrických pohonů se nejčastěji používá 
Nyquistovo kritérium v amplitudově fázových charakteristikách (LAFFCH), která nám 
umožňuje usuzovat neznámé chování uzavřeného regulačního obvodu z vlastností 
otevřeného regulačního obvodu nám již známých a navíc pomocí LAFFCH lze snadněji 
poznat, které veličiny mají význam na změnu stability obvodu. 
 
                     Nyquistovo kritérium stability v LAFFCH můžeme napsat takto: Uzavřený 
regulační obvod je stabilní, jestliže absolutní hodnota fáze|7|% přenosu otevřené smyčky je 
při úhlové frekvenci, kdy amplitudová charakteristika otevřené smyčky protína úroveň 0 dB, 
menší než 180°. [4] 
 
Na obr. 5.1 jsou logaritmické frekvenční charakteristiky otevřené smyčky regulačního 
obvodu 
 

 
 

                                           Obr. 5.1 Nyquistovo kritérium v LAFFCH 
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5.3 Kvalita regulace 
 
                        U elektrických pohonů posuzujeme kvalitu regulace dle její přechodové 
charakteristiky. Pří vstupním signálu charakterizovaným jednotkovým skokem, usuzujeme 
z přechodové charakteristiky parametry jako dobu regulace  Tr , rychlost regulace Tm a 
překmit σ. 
   
                        Doba regulace Tr  je doba, za kterou regulovaná veličina dosáhne žádané 
hodnoty s tolerančním pásmem ∆X (2%-5%). Rychlost regulace Tm je doba, za kterou 
regulovaná veličina dosáhne hodnoty požadované veličiny.[1] 
 
                           Na obr. 5.2 je znázorněn obecný průběh regulačního pochodu, ze kterého 
lze tyto parametry vyčíst. 
 

 
Obr. 5.2 obecný průběh regulované veličiny pro určení kvality regulace[1] 

 
 

5.4 Tlumení přechodných dějů 
 

Nastavení tlumení regulátoru se provádí z důvodu, aby přechodové charakteristiky 
při odstraňování regulační odchylky, byly dostatečně tlumeny tzn. aby se neprojevily 
dlouhotrvající kmity v okolí pracovního bodu s vysokými překmity. 
 

Vysoké nastavení tlumení však může způsobit aperiodický průběh a pomalou 
rychlost regulace což je pro nás nežádoucí jev. 
 

Na obr. 5.3 je znázorněno nastavení regulátoru pro určité tlumení otevřené regulační 
smyčky.[1] 
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Obr. 5.3 Nastavení regulátoru pro určité tlumení otevřené regulační smyčky 

 Otevřená smyčka se volí, jelikož můžeme z frekvenční charakteristiky odečíst 
tlumení. Když uvážíme integrační člen a aperiodický člen, pak má přenos otevřené regulační 
smyčky tvar: 

  8% �  �9:����9��     (5.1) 

 

Obr. 4.4 LAFFCH integračního a aperiodického členu 

Na obr 5.4 je LAFFCH obvodu s integračním a aperiodickým členem. Z tohoto 
obrázku je zřejmé, že fázová charakteristika nezávisí na K. S rostoucím K se amplitudová 
charakteristika posouvá směrem dolů k nižším frekvencím.  Frekvence při níž amplitudová 
charakteristika protíná osu 0 dB je označována jako frekvence řezu Ω0, která je pro určovaní 
dynamických vlastností nejdůležitější oblastí. 

φb je doplněk tohoto úhlu o 180° a nazývá se fázová bezpečnost a je mírou stability. 

  7< � = � >?@�A
B
CD �

E*FG�HFI� FFJKIL
MN      (5.2) 

Ze vztahu 5.2 je patrná úzká souvislost mezi fázovou bezpečností s tlumením δ a 
s parametrem regulátoru K.[1]             
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6. METODY NÁVRH Ů REGULÁTORŮ 
 

Tato kapitola je zaměřena na syntézu lineárního regulačního obvodu. Syntézou je 
míněno volba a seřízení regulátoru, aby zajistil požadovanou kvalitu a cíl regulace. Budou 
zde uvedeny metody optimálního modulu, symetrického optima a požadovaného modelu. 

6.1Metoda optimálního modulu 
 

 Metoda optimálního modulu má dobré uplatnění při regulaci elektrických pohonů, 
kde malé časové konstanty zastoupí náhradní součtová konstanta τσ definována jako součet 
všech časových konstant s výjimkou první nebo prvních dvou dominantních časových 
konstant, tj T1 nebo T1 a T2 . Součtová konstanta pak v přenosu soustavy figuruje místo druhé 
T2 nebo třetí časové konstanty T3 a lze použít stejné vztahy jako pro proporcionální soustavu 
druhého nebo třetího řádu.[3] 

S touto metodou vycházíme s používání standardního přenosu uzavřené Fw smyčky 
2. řádu daný vztahem 6.1. Je to zpožďující člen 2. řádu s tlumením 0,707 s fázovou 
bezpečností 65°.[1] 

  8� �
�

��2OP9�2OP9G
                                               (6.1) 

Pak přenos řízení otevřené smyčky je  

  8� �
�

2OP9���9OP�
                                          (6.2) 

Tab. 6.1 Přenosy regulátorů navržených metodou optimálního modulu pro nejčastěji se 
vyskytující se typy soustav.[1] 
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6.2 Metoda symetrického optima 
 

Metoda symetrického optima vychází z metody optimálního modulu avšak pro 
stupeň astatismu 2. řádu. 

Standardní tvar uzavřené smyčky Fw je dán vztahem 6.3, který odpovídá netlumeným 
kmitům. 

  8� �
��QOP9

��QOP9�ROP
G9G�ROP

S9S
                                     (6.3) 

Pak přenos řízení otevřené smyčky je  

  8� �
��QOP9

ROP
G9G���OP9�

                                          (6.4) 

Protože regulační pochod při použití metody symetrického optima vykazuje velký 
překmit (>43%) je nutné použit zařazení filtračního členu do žádané hodnoty. 

Zařazuje se filtr s přenosem  

  8T �
�

��QOP9
                                                                            (6.5) 

Zařazený filtr ovšem způsobuje zpomalení rychlosti regulace, avšak zmenší překmit 
a celkovou dobu regulace. Časová konstanta 4τσ se volí v mezním případě, kdy T1/4τσ = 6. 

Použitím filtru se standardní tvar přenosu řízení uzavřené regulační smyčky změní na[1] 

  8� �
�

��QOP9�ROP
G9G�ROP

S9S
                                (6.6) 

 

Tab. 6.2 Přenosy regulátorů navržených metodou symetrického optima pro nejčastěji se 
vyskytující se typy soustav.[1] 
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6.3 Metoda požadovaného modelu (tzv. metoda inverze dynamiky) 
 

Tato metoda je vhodná k seřizování jak spojitých regulačních obvodu, tak i 
diskrétních regulačních obvodů, ale u návrhu regulátoru pro elektrické pohony není tak 
používaná jako předchozí dvě metody, to nám ovšem nebrání vtom tuto metodu odzkoušet. 

Tato metoda vychází z blokového schématu regulačního obvodu z obr. 3.3, kdy se 
snaží zajistit nulovou trvalou regulační odchylku na skokovou změnu žádané veličiny w 
nebo poruchové veličiny v, která působí na výstupu regulované soustavy. Vychází z principů 
inverze dynamiky, kde využívá redukce na nalezení takového regulátoru s přenosem GR, 

který na základě vztahu odvozeného z blokového schématu na obr. 3.3 

  �� �
�

�

UV

�*UV
                                                            (6.7)                                 

zajistí pro regulovanou soustavu GS požadované vlastnosti regulačního obvodu vyjádřené 
jeho matematickým modelem ve tvaru přenosu řízení Gwy (odtud název metody).[3] 

Metoda požadovaného modelu předpokládá, že požadovaný přenos řízení má pro 
diskrétní, popř. spojité regulační obvody tvar (pro Td > 0).[3] 

 ��	�W� �
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[ ,      ��	�^� �  X_�X#Z[\` �*�\_    (6.8) 

kde a je zesílení otevřeného regulačního obvodu, Td je dopravní zpoždění, které je stejné 
jako u regulované soustavy, a T je vzorkovací perioda, pro jejíž velikost je doporučen vztah 
T < 0,32Td . 

Je-li regulovaná soustava s dopravním zpožděním, umožňuje nám tato metoda seřídit 
regulační obvod, na předem zvolený regulační překmit přechodové charakteristiky v rozmezí 
0- 50 %. Zesílení a na požadovaném překmitu κ je možno určit ze vztahu[3] 

  > � �a��b�\                                                          (6.9) 

kde α a β jsou hodnoty koeficientů pro daný relativní překmit κ, které byly získány pomocí 
simulací a jsou uvedeny v tabulce 6.3[3] 

Tab. 6.3 Závislost koeficientů α a β na relativním překmitu 

κ 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 α 1,282 0,984 0,884 0,832 0,763 0,697 0,669 0,640 0,618 0,599 0,577 
β 2,718 1,944 1,720 1,561 1,437 1,337 1,248 1,172 1,104 1,045 0,992 
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 Metoda požadovaného modelu se používá i pro soustavy bez dopravního zpoždění 
(Td=0). Pak můžeme regulační obvody s číslicovým nebo analogovým regulátorem popsat 
rovnicí ve tvaru přenosů řízení 

  ��	�W� �
�*#Z[/[UV

Y*#Z[/[UV
   ,     ��	�^� � ��U_��                             (6.10) 

Regulační obvod se pak chová jako nekmitavý. Časovou konstantu Twy volíme 
s ohledem na omezení akční veličiny a maximální hodnotu zesílení regulátoru rOmax.                   
Dále je zde časová konstanta Tw, která má význam jako „ladící“ parametr. Má vliv na 
rychlost a překmit odezvy.[3] 

 

Tab. 6.4 Doporučené typy regulátoru výpočet jejich stavitelných parametrů 

 

Postup při seřizování regulátorů metodou požadovaného modelu  

1. Upravit přenos regulované soustavy na některý ze základních tvarů uvedených v tab. 6.4 

2. V případě číslicového regulátoru zvolit vhodně vzorkovací periodu T a v případě 
analogového regulátoru uvažovat T=0. 

3. U regulovaných soustav s dopravním zpožděním (Td > 0) pro zvolený relativní překmit κ 
na základě tab. 6.3a vztahu (6.9) určit zesílení otevřeného regulačního obvodu a a z tab. 6.4 
pro doporučený regulátor vypočíst hodnoty jeho stavitelných parametrů; u regulovaných 
soustav bez dopravního zpoždění (Td=0) pro zvolenou hodnotu časové konstanty uzavřeného 
regulačního obvodu Twy z tab 6.4 pro doporučený regulátor vypočíst hodnoty jeho 
stavitelných parametrů.[6] 
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7. APLIKACE METOD NA P ŘÍKLADU 
 

V této kapitole se zaměříme na aplikace metod návrhů regulátoru na příkladu 
elektrického pohonu, kdy budeme navrhovat regulátor pro regulaci proudu kotvy a regulaci 
rychlosti. Pro výpočty a následnou simulaci byl použit stejnosměrný motor s cizím buzením 
typu TTN 20 Ab (MEZ Brno) nacházející se v laboratoří katedry elektroniky VŠB-TU 
Ostrava. 

7.1 Stejnosměrný motor s cizím buzením 
 

Jak už bylo naznačeno v úvodu kapitoly, budeme pracovat se stejnosměrným 
motorem s cizím buzením (permanentními magnety) o parametrech: 

Uan = 440 V, Ian = 37,5 A, Pn = 15 kW, nn = 28 ÷ 2800 ot/min, Jm = 0,24 kgm2, CB Ifn = 1A,  
Ufn = 190V, cφ = 1,42 Vs, Ra = 0,616Ω, La = 13,18mH. 
 

K zatěžování pohonu je na hřídeli připojen asynchronní motor typu 4AP 132M-4,   
Pn = 7,5 kW,  
Jm = 0,0337 kgm2. 
 

Elektrický pohon je napájen šestipulzním tyristorovým měničem SIMOREG 6RA24 
se zesílením KTM = 5,4 a jeho časová konstanta je 1,67 ms. 
  
Použité čidla:  
 
Čidlo proudu: zesílení KI = 0,333 V/A, časová konstanta Ti = 1 ms. 
Čidlo otáček (tachodynamo): KTD = 0,095V/(rad/s), časová konstanta TTD = 1 ms. 
 
Celkový moment setrvačnosti pohonu Jc = 0,3 kgm2 
 

Elektromagnetická časová konstanta se určí dle vztahu  
 

   Xd �
efg

�fg
                                                        (7.1) 

 
Po dosazení hodnot a následném výpočtu vyšla časová konstanta Tac = 21 ms. 
 

Elektromechanická konstanta byla vypočtena vztahem 

2)( φc

RJ
T acC

m =                                                      (7.2) 

Po dosazení a následném výpočtu vyšla elektromechanická časová konstanta motoru 
Tm=91ms. 
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Porovnáme-li elektromagnetickou časovou konstantu Tac s elektromechanickou Tm , 
je jasné, že Tm > 4Tac tzn., že se neprojeví změny indukovaného napětí, jelikož probíhají 
pomaleji, než přechodný děj proudu v kotvě, a proto jej v následných výpočtech a simulacích 
můžeme zanedbat.[1] 

 

7.2 Matematický model stejnosměrného motoru s permanentními 
magnety 
  

Stejnosměrné motory mají pro nás jednu výhodnou vlastnost a to, že se dají popsat 
celkem jednoduchým matematickým modelem. Ten samozřejmě není úplně přesný, spíše 
přibližný, avšak pro řešení otázek týkajících se regulace je velice postačující. 
 

Obvod kotvy lze popsat vztahem 
 

  �X � hXd(X � iXd
"+f

"$
� �+                                                          (7.3) 

 

  �+ � @φω                                                                                             (7.4) 

 

Kde ua je napájecí napětí kotvy a ui je napětí indukované v kotvě motoru. Celkový 
odpor kotvy je pak vyjádřen jako Rac a indukčnost kotvy jako Lac. Konstrukční konstanta 
závislá na uspořádání motoru je c a φ je závislost magnetického toku. 
 

Závislost momentu kotvy motoru pak můžeme vyjádřit jako součin c φ s proudem 
kotvy 
  

  j# � @φia� kd
"l

"$
� je                                                                                           (7.5) 

 

Kde ML je moment vyvolaný zátěží a JC je moment setrvačnosti samotného motoru i 
setrvačnosti přepočtené na hřídeli motoru. 
 

Časové konstanty motoru jsou elektromagnetická časová konstanta Tac a mechanické 
časová konstanta Tm vyjádřené vztahy 
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Nyní můžeme celý model převést do přenosových funkcí pomocí Laplaceovy 
transformace, která nám umožňuje složité derivace a integrály nahradit Laplaceovou 
transformátorovou složkou.[2] 
 

Rovnice po Laplaceovy transformaci  

  qX�r� � q+�r� � hXdsX�r� � iXdr sX�r�                                    (7.8) 
 

  q+�r� � @φω(p)                                                                                 (7.9) 

 

  j#�r� � kd r t�r� � je�r�                                                               (7.10)   
 
             Ovšem především budeme, pracovat s blokových schématem stejnosměrného 
motoru s konstantním buzením, který je uvedeno na obr. 7.1.[2] 

 

Obr. 7.1 Blokové schéma stejnosměrného motoru s konstantním buzením.[2] 

7.3 Regulace proudu kotvy 
 

V našem případě platí, že Tm >> 4 Tac , to znamená, že se neuplatní změny 
indukovaného napětí. A proto budeme vycházet ze zjednodušujícího schématu proudu kotvy, 
kdy se vynechá zpětná vazba indukovaného napětí.[1] 
 

 
Obr. 7.2 Blokové schéma regulace proudu (zjednodušené) 

 
Blokové schéma se skládá z bloků FR, což je přenos regulátoru, přenosu 

tyristorového měniče FTM přenosu kotvy a přenosu proudového čidla FI. 
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Přenos soustavy proudu kotvy z obr. 7.2 je  
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             (7.11)                     

 
 
Kde τσ  je součet malých časových konstant TTM (časová konstanta tyristorového měníče) a 
Ti (časová konstanta čidla proudu). 

  wx �  �y �  +                                                   (7.12)               

 

7.3.1 Návrh regulátoru metodou optimálního modulu 
 

Rovnice regulátoru vychází z podílu přenosu otevřené smyčky FO a přenosu 
regulované soustavy FS. Kdy přenos rovnice přenosu otevřené smyčky je dle vztahu 6.2 
z kapitoly 6.1 a přenos soustavy je popsán vztahem 7.11 v kapitole 7.3.  
 

Po dosazení dostaneme vztah 
                    (7.13) 
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Ze vztahu 7.13 můžeme vidět, že metodou optimální modulu nám vyjde regulátor typu PI. 

 

7.3.2 Návrh regulátoru metodou symetrického optima 
 

Regulátor navrhneme stejným způsobem jako v předcházející podkapitole ovšem 
s rozdílem tím, že přenos otevřené smyčky metodou symetrického optima je vyjádřen 
vztahem 6.4 v kapitole 6.2. 
 
Pak za přenos regulátoru dostaneme 
                (7.14) 
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Ze vztahu 7.14 je zřejmé, že i metodou symetrického optima dostaneme regulátor typu PI. 
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7.3.3 Návrh regulátoru metodou požadovaného modelu 
 

Jak bylo, popsáno v kapitole 6.3 musí být přenos regulované soustavy upraven na 
jeden ze základních tvarů z tab. 6.4. Když do této tabulky nahlédneme, můžeme vidět, že 
přenos naší regulované soustavy odpovídá druhému vztahu od zdola. Jelikož, počítáme se 
soustavou bez dopravního zpoždění, nebudeme volit poměrný překmit, ale ladící parametr 
Tw jehož hodnoty jsou zvoleny 0,01s a 0,001s. 
 
Což nám dává regulátor typu PID, jehož přenos je uveden v tabulce 4.1 a po dosazení z tab. 
6.4 dostaneme 
 

  �� �
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                                                                                          (7.15) 

 

   � �  Xd � wx                                                                                    (7.16) 
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Celkový přenos regulátoru je pak dán rovnicí 
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7.3.4 Parametry regulátorů 

Výsledky parametrů regulátorů uvedených metod jsou znázorněny v Tab. 7.1. Tyto 
parametry jsou použity v simulaci v kapitole 8.1. 

Tab. 7.1 Tabulka stavitelných parametrů regulátoru proudu kotvy 

Typ regulátoru P složka[-] I složka[ms] D složka[ms] 

PI-Optimální modul 1,35 21 - 

PI-Symetrické optimum 1,35 10,68 - 

PID-Požadovaný model Tw=0.01 0,81 23,67 2,4 

PID-Požadovaný model Tw=0.001 8,1 23,67 2,4 
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7.4 Regulace rychlosti 
 

 Z blokového schématu na obr. 7.3 můžeme vidět, že regulační obvod proudu je 
součásti regulačního obvodu rychlosti. 

 
Obr. 7.3 blokové schéma regulace rychlosti s podřazenou proudovou smyčkou 

 
Podřízený proudový regulační obvod můžeme aproximovat setrvačným členem 1. 

řádu o vztahu 
 

  8:� �
�/:�

��9O}
                                                                              (7.19)                                  

 
Ze vztahu 7.19 můžeme vidět, že se zde objevuje nový součet malých časových konstant w9.  

Pro kterou platí metodou optimálního modulu  
 

  w9 � 2� �y �  +�                                                                         (7.20) 

 
a pro metodu symetrického optima  
 

  w9 � 4� �y �  +�                                  (7.21)  

          
pro metodu požadovaného modelu bylo uvažováno 
 

                          w9 � � �y �  +�                                                      (7.22)                                                                                                                             
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Obr. 7.4 blokové schéma regulace rychlosti s aproximovanou proudovou smyčkou 

 
 Z blokového schématu na obr. 7.4 určíme přenos soustavy otevřené smyčky o vztahu 
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kde τσω je součet malých časových konstant a TTD je časová konstanta tachodynama. 
 

   TDp T+= ττσω                                                                       (7.24) 

7.4.1 Návrh regulátoru metodou optimálního modulu 
 

 Při návrhu regulátoru rychlosti metodou optimálního modulu nám vyjde prostý P 
regulátor, jak můžeme vidět ze vztahu 7.25. 
  

                      (7.25) 
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Regulátor typu P není u regulace motorů obvyklý, ale dá se použít u motorů s velkou 
setrvačností, kdy při zvětšení zatížení na krátkou dobu, udrží setrvačnost otáčky na 
požadované hodnotě. 
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7.4.2 Návrh regulátoru metodou symetrického optima 
 

 U návrhu regulátoru metodou symetrického optima nám vyjde PI regulátor, jak 
můžeme vidět ze vztahu 7.26. 
                      (7.26) 
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7.4.3 Návrh regulátoru metodou požadovaného modelu. 
 

U tohoto návrhu musíme opět upravit přenos soustavy na jeden ze základních vztahů 
uvedených v tabulce 6.4 v kapitole 6.3. 
Můžeme vidět, že vztah (7.23) pro přenos soustavy regulace rychlosti odpovídá třetímu 
vztahu od zdola v tab. 6.4. Pro tento přenos soustavy odpovídá metodou požadovaného 
modelu regulátor typu PD.   
 

Přenos regulátoru tedy je 
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             (7.27)
 

 

7.4.4 Parametry regulátorů 
 

Výsledky parametrů regulátoru rychlosti vypočtenými uvedenými metodami jsou 
uvedeny v Tab. 7.2 S této tabulky můžeme vidět, že P složka regulátoru PD s ladícím 
parametrem  Tw = 0,001 má hodnotu 751,8 což můžeme, odsimulovat v pořádku,  jenže u 
použitého motoru tato hodnotu nejde nastavit. Maximální hodnota P složky, která jde u 
použitého motoru nastavit je 200. Parametry z této tabulky jsou použity při simulaci 
v kapitole 8.2. 

Tab. 7.2 Tabulka stavitelných parametrů regulátorů pro regulaci rychlosti 

Typ regulátoru P složka[-] I složka[ms] D složka[ms] 

P regulátor-Optimální modul 69,93 - - 

PI-Symetrické optimum 33,9 44 - 

PD-Požadovaný model Tw=0.01 75,18 - 3,66 

PD-Požadovaný model Tw=0.001 751,8 - 3,66 
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8. SIMULACE  
 

K simulaci řízení motoru byl použit program MATLAB a jeho modul SIMULINK. 
V něm byly sestaveny modely regulovaných struktur a byla provedena simulace reakce na 
jednotkový skok. Bude zde provedena simulace regulace proudu kotvy a regulace otáček 
motoru. Pro návrh a simulaci budou využity tři metody návrhu regulátoru popsaných 
v předchozích kapitolách. 
 

  8.1 Simulace regulace proudu kotvy 
 

Regulační model pro řízení proudu kotvy je uveden na obr. 8.1, který platí pro 
simulaci s regulátorem PI navrženým metodou optimálního modulu a symetrického optima a 
regulátorem PID navrženým metodou inverze dynamiky. Simulační schéma vychází 
z blokového schématu na obr. 7.2. Výsledkem simulace je charakteristika, podle které je 
možno určit kvalitu regulace regulačního obvodu a navíc nám umožňuje určit, zda je obvod 
stabilní či nestabilní. 
 
Simulovaný model na obr 8.1 je sestaven z bloků: 
 

• Step – představuje nám jednotkový skok 
• Sumátor – provádí sčítaní či odečítaní 
• Transfer function – představuje nám přenos regulátoru (u PI regulátoru), přenos 

tyristorového měniče, přenos kotevního obvodu a proudového čidla. 
• Gain – blok určující nám derivační a proporcionální složky u PID regulátoru 
• Derivate – provádí derivaci  
• Integrate – reprezentuje Integrační složku PID regulátoru 
• Scope – tento blok nám zobrazuje žádanou hodnotu a skutečnou hodnotu regulované 

soustavy 
 
 

 Z Obr. 8.1 je vidět, že simulování PID regulátoru nebylo možné provést pomocí bloku 
Transfer function, ale regulátor musel být rozložen na jednotlivé složky, protože při použití 
bloku Transfer function nesmí být čitatel větší než jmenovatel. 
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Obr. 8.1 Simulační model regulace proudu kotvy při návrhu regulátoru metodami 
symetrického optima, optimálního modulu a inverze dynamiky. 
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8.1.1 Přechodové charakteristiky regulace proudu kotvy 
 

 Přechodová charakteristika odpovídá simulačního modelu z obr. 8.1 pro PI 
regulátory navrženými metodami optimálního modulu a symetrického optima a PID 
regulátory navržené metodou požadovaného modelu. Odsimulovaná soustava je stabilní. 

 

Obr 8.2 Přechodové charakteristiky regulace proudu. 

 

Tab. 8.1 Kvalita regulace proudu kotvy 

Typ regulátoru 
Rychlost 

regulace[ms] Doba regulace[ms] 
Max. poměrný 

překmit[%] 

PI-Optimální modul 16 16 0 

PI-Symetrické optimum 9 33 13,5 

PID-Požadovaný model 
Tw=0.01[s] 38 38 0 

PID-Požadovaný model 
Tw=0.001[s] 8 43 6,4 

 

V případě regulace proudu, je vidět z přechodové charakteristiky, že PI regulátor 
navržený metodou optimálního modulu má nejlepší parametry kvality regulace. Jeho doba 
regulace je nejkratší a navíc jeví minimální překmit, tento překmit byl 0,4 % což, je 
zanedbatelné, a proto je v tabulce uveden nulový překmit.  
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8.2 Simulace regulace rychlosti s podřazenou smyčkou proudu 
 

Regulační model, který platí pro regulaci otáček s podřazenou smyčkou proudu je 
uveden na obr. 8.3. Jedná se však už o model s optimalizovanou proudovou smyčkou 
aproximovanou setrvačným členem 1. řádu. Model vychází z blokového schématu na obr. 
7.4. Výsledkem simulace je charakteristika, podle které je možno určit kvalitu regulace 
regulačního obvodu a navíc nám umožňuje určit, zda je obvod stabilní či nestabilní. 

 

 Simulovaný model na obr 8.3 je sestaven z bloků: 
• Step – představuje nám jednotkový skok 
• Sumátor – provádí sčítaní či odečítaní 
• Transfer function – představuje nám přenos regulátoru (u PI regulátoru), přenos 

tyristorového měniče, přenos kotevního obvodu a tachodynama. 
• Gain – blok určující nám derivační složku u PD regulátoru a proporcionální složky 

u P a PD regulátoru, a taky konstantu cφ 

• Derivate – derivační člen 
• Integrate – blok použitý pro reprezentaci momentu setrvačnosti motoru 
• Scope – tento blok nám zobrazuje žádanou hodnotu a skutečnou hodnotu regulované 

soustavy 
 

 

 Obr. 8.3 Simulační model regulace rychlosti s aproximovanou proudovou smyčkou při 
návrhu regulátoru metodami symetrického optima, optimálního modulu a požadovaného 
modelu. 
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8.2.1 Přechodové charakteristiky regulace rychlosti 
 

A)Přechodové charakteristiky odpovídají simulačnímu modelu z obr. 8.3. 
   Odsimulovaná soustava je stabilní. 

 

 

Obr. 8.4 Přechodová charakteristika regulace rychlosti 

Tab. 8.2 Kvalita regulace rychlosti 

Typ regulátoru 
Rychlost 

regulace[ms] 
Doba 

regulace[ms] 
Max. poměrný 

překmit[%] 

P regulátor-Optimální modul 23,2 46 7,6 

PI-Symetrické optimum 33,5 175 46,2 
PD-Požadovaný model 

Tw=0.01[s] 75 75 0 
PD-Požadovaný model 

Tw=0.001[s] 36 36 0 
 

Z tab. 8.2 můžeme vyčíst, že u metody symetrického optima dosahuje překmit 
46,2%, což je u regulace elektrického pohonu nežádoucí, proto jak je popsáno v kapitole 6.2 
zařadíme filtrační člen do žádané hodnoty. Simulační schéma se pak změní o doplnění filtru, 
jak je zobrazeno v obr. 8.5. Z hlediska kvality regulace je na tom nejlépe PD regulátor 
navržen metodou požadovaného modelu s ladícím parametrem Tw = 0.001s, ale jak je 
uvedeno v kapitole 7.4., tento regulátor není reálně nastavitelný. 
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Obr. 8.5 Simulační model rychlosti metodou SO s filtračním členem. 

B) Přechodové charakteristiky PI regulátoru navrženým metodou symetrického 
optima s filtračním členem. 

 

Obr. 8.6 Přechodové charakteristiky s použitím filtru požadované hodnoty 

Tab. 8.3 Kvalita regulace 

Časová konst. 
Filtru 

Rychlost 
regulace[ms] Doba regulace[ms] 

Max. poměrný 
překmit[%] 

τσ 45,5 190 40,6 

2τσ 56,5 194 29,1 

3τσ 68 180 18 

4τσ 81,5 142 8,5 
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8.2.2 Přechodové charakteristiky regulace rychlosti se zatížením 
 

Regulační obvody regulace rychlosti s podřazenou proudovou smyčkou byly 
zatíženy skokovou změnou momentu pracovního mechanizmu, aby bylo zřejmé, při jakém 
použitém regulátoru bude regulace bez nebo s regulační odchylkou. 

A) Přechodová charakteristika odpovídá P regulátoru, získaném metodou 
optimálního modulu. 

 

Obr. 8.7 Přechodová charakteristika P regulace ze zátěžím. 

Z tabulky 8.2 můžeme vidět, že kvalitou regulace P regulátor při řízení rychlosti 
motoru odpovídá velice zdárně. Ovšem jak můžeme vidět z charakteristiky při zatížení na 
obr. 8.7, tak už se nejeví P regulátor jako nepříliš použitelný, jelikož jak už nám teorie P 
regulátoru z kapitoly 5.2.1 napovídá, P regulátor při zatížení pracuje s trvalou regulační 
odchylkou. 
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B) Přechodová charakteristika odpovídá PD regulaci s ladicím parametrem Tw= 0,001s , 
získanou metodou požadovaného modelu.

 
Obr. 8.8 Přechodová charakteristika PD regulace se zatížením. 

 
Z přechodové charakteristiky na obr. 8.8 je také vidět nevhodnost použití PD 

regulace při vzniku zatížení, jelikož zde není integrační složka, která by odstranila trvalou 
regulační odchylku. 

  
C) Přechodová charakteristika odpovídá PI regulátoru bez filtračního členu, 

získaném metodou symetrického optima. 

 
Obr. 8.9 Přechodová charakteristika PI regulace se zatížením. 

 
Z tab. 8.2 vidíme, že tento regulátor měl nejdelší dobu regulace a bez použití 

filtračního členu i velký překmit, ale jak můžeme vidět na obr. 8.8 tak jako jediný 
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s uvedených regulátorů rychlosti trvale odstraní regulační odchylky při skokové změně 
zatížení. 
 

8.3 Celkové zhodnocení použitých regulátorů 
 

 Zhodnotíme-li regulaci proudu kotvy z hlediska kvality regulace, pak na tom nejlépe 
je metoda optimálního modulu, kterou jsme získaly regulátor typu PI. Jeho překmit je téměř 
nulový, takže byl zanedbán a jeho doba regulace je nejkratší. Regulátor typu PID navrženým 
metodou požadovaného modelu by možná mohl mít lepší kvalitu regulace, kdybychom více 
pracovali s ladícím parametrem Tw se kterým bychom mohli doladit dobu regulace, ale v této 
práci je volen ladící parametr s hodnotou Tw = 0,01s a Tw = 0,001s. Navíc není úplně jisté, že 
bychom lepších výsledků dosáhly. 
 Při regulaci rychlosti se jeví jako nejlepší regulátor typu PD získaný metodou 
požadovaného modelu s ladicím parametrem Tw = 0,001s, ale tento regulátor není reálně 
nastavitelný z důvodu jeho velkého zesílení. Regulátor typu P navržený metodou 
optimálního modulu se z hlediska kvality regulace jeví jako dobře použitelný. Metodou 
symetrického optima byl navržen regulátor typu PI, který ovšem jeví příliš velký překmit, a 
proto byl do požadované hodnoty zařazen filtrační člen, který sice zpomalí rychlost regulace, 
ale zmenší překmit a zkrátí dobu regulace. Na obr. 8.6 je znázorněné jak působí filtr na 
přechodový děj. Časová konstanta filtru byla navržena v rozsahu τσ až 4 τσ.. 
 Nakonec byl regulační obvod rychlosti zatížen skokovou změnou pracovního 
mechanismu, abychom zjistili, jak se regulátory dokážou vypořádat s poruchou. I když 
regulátory typu P a PD měli nejlepší průběh z hlediska kvality regulace tak z charakteristik 
na obr. 8.7 a 8.8 vidíme, že při působení poruchy nedokážou odstranit trvalou regulační 
odchylku, což už je předpokládáno z teoretických znalostí. Naopak regulátor typu PI 
navržený metodou symetrického optima, jako jediný z navržených regulátorů rychlosti, 
dokáže působení poruchy odstranit. 
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9. ZÁVĚR 
 

 Cílem této bakalářské práce bylo ověření aplikace různých typů regulátorů 
navrženými třemi metodami, uvedenými v této práci. Pomocí těchto metod určit přímo typ 
regulátoru a jejich stavitelné parametry pro regulaci proudu kotvy a regulaci rychlosti 
stejnosměrného motoru s cizím buzením. Pomocí programu Simulink namodelovat tyto 
regulační struktury s určenými typy a parametry regulátorů. 
 První část je zaměřena na seznámení se s pojmy jako elektrický pohon, řízení, 
regulační obvod. Poté definice regulátoru a rozdělení dle přenášeného signálu a základní 
požadavky na regulační obvod jako stabilita, tlumení přechodných jevů a kvalita regulace. 
 Druhá část se zabývá přehledem metod pro návrh regulátorů řízení elektrického 
pohonu. Jsou zde popsány metody standardních tvarů přenosu a metoda požadovaného 
modelu. Metody jsou zde rozebrány a popsány, kdy z každé metody dostaneme přímo daný 
typ regulátoru a jeho stavitelné parametry. 
 Poslední část je věnována aplikaci vypočtených typů a stavitelných parametrů 
regulátorů určených pomoci vybraných metod na stejnosměrném motoru s cizím buzením 
nacházející se v laboratoři katedry elektroniky VŠB-TU Ostrava. U každé metody je uveden 
postup, kterým se dojde k danému typu a parametrům regulátoru pro regulaci proudu kotvy 
motoru a rychlosti motoru. Poté byl využit program MATLAB-Simulink, kde byly 
simulovány regulační struktury s určenými regulátory. Z regulačních průběhů pro regulaci 
proudu kotvy je patrné, že nejlépe vyšla metoda optimálního modulu a její regulátor typu PI, 
jelikož jevila minimální překmit a měla nejkratší dobu regulace. U regulace rychlosti motoru 
lze z regulačních průběhů pozorovat, že metoda požadovaného modelu, kdy vyšel regulátor 
typu PD, je na tom z hlediska kvality regulace obstojně oproti metodám standardních tvarů 
přenosů, kdy metodu optimálního modulu vyšel regulátor typu P a metodou symetrického 
optima regulátor typu PI. Regulátor typu P má malý překmit a celkem rychlou dobu regulace 
oproti regulátoru typu PI, který má nežádoucí překmit o velikosti 46%. Nežádoucí překmit 
byl odstraněn filtračním členem zařazeným v požadované hodnotě, který sice zpomalil 
rychlost regulace, ale zmenšil překmit a zkrátil dobu regulace. Nakonec byla regulační 
struktura rychlosti motoru zatížena skokovou změnou momentu pracovního mechanismu, 
aby bylo zřejmé, jak se regulátory dokážou vypořádat s poruchou. 
 To, že na tom jsou při regulaci rychlosti z hlediska kvality regulace nejlépe 
regulátory typu P a PD neznamená, že jsou pro tuto regulační strukturu nejvhodnější. Po 
zatížení je zřejmé, jak už sama teorie napovídá, že nejsou schopny odstranit trvalou regulační 
odchylku způsobenou zatížením pracovního mechanismu, jelikož nemají integrační složku, 
která tuto odchylku odstraňuje. Proto se jeví nevhodnějším typem regulátoru pro řízení 
rychlosti tohoto motoru regulátor typu PI navržený metodou symetrického optima 
s filtračním členem v požadované hodnotě s časovou konstantou 4 τσ.. 
 Závěrem tedy vychází, že metodou požadovaného modelu nám vyšly z hlediska 
kvality regulace průběhy celkem obstojné, ale jak u regulace proudu kotvy, tak u regulace 
rychlosti jsou nejvhodnější metody „klasické“ a proto bych doporučil i nadále u těchto metod 
zůstat. 
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