
 

1 Hydraulický praktikátor firmy Parker

Tento stand je určen pro praktickou výuku proporcionální techniky.

Toto zařízení je na Obr. 

osazeny jednotlivé prvky standu. Hydraulický agregát

rozvodná skříň (3), pracovní deska

jednotlivé rozváděče (5,

rozvodný hydraulický blok

1.1 Popis standu, seznam jeho sou

Pol. Název 

1 Nádrž, těsnění mezi deskou a nádrží

2 Elektromotor 

1 

Hydraulický praktikátor firmy Parker  

čen pro praktickou výuku proporcionální techniky.

Obr. 1.1 Praktikátor firmy Parker 

Obr. 1.1, skládá se z pojízdného ocelového rámu, na kterém j

osazeny jednotlivé prvky standu. Hydraulický agregát (1), ovládací panel

, pracovní deska (4) a také hlavní panel, na kterém jsou umíst

(5, 6, 7), ventil (8), monometr (9), hydraulické válce

rozvodný hydraulický blok (12) a hydraulická deska (13).  

nam jeho součástí 

Typ 

Nádrž, těsnění mezi deskou a nádrží BAL0005,DI0085 

1LA7107-4AA16,IMB35 

en pro praktickou výuku proporcionální techniky. 

 

pojízdného ocelového rámu, na kterém jsou 

ovládací panel (2), elektrická 

a také hlavní panel, na kterém jsou umístěny 

, hydraulické válce (10, 11), 

Dodavatel Pcs. 

Raja 1 

Siemens 1 
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3 

Náhon, spojka + silentbloky 

RV250/148/105 + ALU A 24/32.28H7 + 

ALU A 24. 19H7 + ZK 24 - 92 °Shore A 

(Weiss), MDL100L Raja 1 

4 Pumpa TB-003-1R00-A100 Parker 1 

5 Chladič LAC007-2-D-00-000-0-0 Olaer 1 

6 Zpětný ventil RHD15LOMDCF Parker 1 

7 Tlakový filtr 15P105QBM3KG121 Parker 1 

8 Manometr PGB0630250 Parker 1 

9 Pojistný ventil RAH081S30 Parker 1 

9.1 Těleso B08-2-6B Parker 1 

10 Zpětný filtr TPR110QLBP2EG12E Parker 1 

11 Kombinované plnící hrdlo SCOTC-250-10-07 Parker 1 

12 Stavoznak FL69123 Parker 1 

13 Vzduchová zátka EAB20P020HC73V2 Parker 1 

14 Tlakový spínač SCPSD-060-04-16 Parker 1 

15 Servisjunior SCJN-100-01 Parker 1 

16 Proporcionální ventil D1FBE01FC0NMW0 Parker 1 

17 Proporcionální ventil D1FBE01FC0NF0016 Parker 1 

18 Proporcionální ventil D1FPE01FC9NB0015 Parker 1 

19 Tlakový proporcionální ventil RE06M10T2V1F026 Parker 1 

20 Hydraulický válec 40KCPHMIRN24M24M250M1144 Parker 1 

21 
Hydraul válec se zpětnou vazbou 

40KCPHMXRNS24M24M250M1144-

BRTA Parker 1 

22 Rozvodný hydraulický blok VD-3-2220.01 Parker 1 

23 Rozvodná hydraulická deska D51VP071C Parker 1 

Čísla položek jsou uvedeny na hydraulickém schématu standu. 

Seznam položek podle: Parker dokumentace Proporcionální školící stand. 
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Hydraulické schéma trenažeru 

 

Obr. 1.2 Hydraulické schéma standu  

Jak už bylo řečeno, tento stand slouží k ověření teoretických znalostí nabytých ve 

výuce. Na tomto standu se mohou realizovat několik různých úloh. Stand je vybaven 

elektronickými kartami, které jsou již přednastaveny výrobcem. V každé úloze tedy 
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upravujeme jen příslušné parametry tak, abychom mohli vidět projevy změn. Změny 

rychlosti vysouvání pístu, jeho polohy apod. 

Na komponentách standu je dodržováno standardní písemné označování.: 

• P - zdroj tlaku 

• T – nádrž 

• A- pracovní větev 

• B- pracovní větev 

Při práci s komponenty a jejich zapojování je nutné dodržovat toto označování. 

Stand je dále vybaven hadicemi, které slouží k propojení jednotlivých prvků, také 

jsou přiloženy spojovací T kusy. 

 

Obr. 1.3 Rozvodný hydraulický blok 
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Elektrická skříň 

Elektrická skříň Obr. 1.4, je umístěna ve spodní části ocelového rámu. V této skříni 

jsou umístěny zmiňované elektronické karty, také jsou zde nezbytné pojistky. Na krytu této 

skříně je umístěn vypínač pro zapínání elektromotoru a dále hlavní vypínač. 

 

Obr. 1.4 Elektrická skříň 

Hydraulický agregát 

Je umístěný ve spodní části standu. Obr. 1.5 Agregát se skládá z: 

� nádrže o objemu V = 20d m3 (1) 

� lamelové čerpadlo Q=12dm3/min ; pmax=12MPa (2) 

� elektromotor (3) 

� odpadní filtr Q = 40d m3/min ;s optickou indikací zanesení na 10 µm. 

� tlakový filtr Q = 40 dm3/min ;s optickou indikací zanesení na 5 µm. 

� kombinovaný přístroj pro měření teploty a hladiny oleje v nádrži (4) 

� chladič Q= 40 dm3(5) 
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Obr. 1.5 Hydraulický agregát 

Ovládací panel 

Je to elektronické zařízení určené k řízení a ovládání standu, je vybaven potenciometry 

(1), přepínáním elektronických karet (2) a konektory (3), pro připojení kabelů, které jsou 

připojeny na selenoidy proporcionálních ventilů. Obr. 1.6. 

 

Obr. 1.6 Ovládací panel 

Pro realizované úlohy je důležitá přípojka RS232 (4) pro připojení počítače, na kterém 

se nastavují parametry řídících karet pomocí programu ProPxD. 
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1.2 Komponenty na hlavním panelu standu 

Proporcionální rozváděč D1FBE01FC0NMW0 

Přímo řízený, jednostupňový. 

 

Obr. 1.7 Řez proporcionálním rozváděčem 

Typ šoupátka   . 

Poloha šoupátka  . 

Průtok Q = 12 l/min při tlakové ztrátě ∆p = 5 bar. 

Těsnění NBR. 

Proporcionální rozváděč D1FBE01FC0NF0016 

Přímo řízený, jednostupňový. 

 

Obr. 1.8 Řez proporcionálním rozváděčem s integrovanou elektronikou 

Typ šoupátka   . 
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Poloha šoupátka  . 

Průtok Q = 12 l/min při tlakové ztrátě ∆p = 5 bar. 

Těsnění NBR. 

Řídící signál selenoidu 0…+/- 10 V při funkci  0..+10 V > P-A. 

Proporcionální rozváděč D1FPE01FC9NB0015 

Přímo řízený, jednostupňový. 

 

Obr. 1.9 Řez proporcionálním rozváděčem s integrovanou elektronikou 

Typ šoupátka   pozitivní překrytí drážek 25%. 

Průtok  Q = 12 l/min při ∆p = 35 bar na řídící hraně. Jedná se o předepnutí řídící hrany 

při pozitivním překrytí. 

Řídící signál selenoidu 0…+/- 10 V při funkci 0..+10 V > P-A. 



 

Obr. 1.10 Frekven

Dynamické vlastnosti ventilu jsou tém

Obr. 1.11 I-Q charakteristika proporcionálního rozvád

Součástí ventilu je i integrovaná elektronika

Proporcionální pojistný

Přímo řízený, jednostupň
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Frekvenční charakteristika proporcionálního rozvád

Dynamické vlastnosti ventilu jsou téměř shodné s vlastnostmi servoventilu.

 

Q charakteristika proporcionálního rozváděče

ástí ventilu je i integrovaná elektronika. 

pojistný ventil RE06M10T2V1F026 

ízený, jednostupňový pojistný ventil s integrovanou elektronikou

ní charakteristika proporcionálního rozváděče 

servoventilu. 

ěče [6] 

integrovanou elektronikou.  



 

Obr. 

Tlaková řada 105bar. 

Těsnění FPM. 

Řídící signál selenoidu 0…+/

Hydraulický válec 

D=40mm; d=28mm zdvih h=250mm

Hydraulický válec 

D=40; d=28mm zdvih 250mm

Indukčnostní snímač

Obr. 1.

1.3 Seznam elektronických modul

Specifikace karet je dů

funkci a jejich použití závisí na charakteru provád

nám říkají, jakým způsobem ovliv

karty se ovládají přes př

PC a karty  Humusoft. Tato karta je umíst

doplňkových funkcí. Signál je možno tvo
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Obr. 1.12 Řez pojistným ventilem [6] 

ídící signál selenoidu 0…+/- 10 V při funkci  0..+10 V > P-A. 

Hydraulický válec 40KCPHMIRN24M24M250M1144 

D=40mm; d=28mm zdvih h=250mm;. Bez  zpětné vazby.  

válec 40KCPHMXRNS24M24M250M1144-BRTA

D=40; d=28mm zdvih 250mm;. Se zpětnou vazbou.  

í snímač polohy. 

.13 Hydraulický válec se snímačem polohy  

Seznam elektronických modulů 

Specifikace karet je důležitá pro prováděné úlohy. Každá z uvedených karet má jinou 

funkci a jejich použití závisí na charakteru prováděné úlohy. Resp. jejich specifikace 

ůsobem ovlivňují chování ventilů a rozvaděčů. Tyto elektronické 

řes příslušný program ProPxD, potenciometrem

Tato karta je umístěna v PC, vytváří signál pro elektronické karty 

unkcí. Signál je možno tvořit například v software Matlab

BRTA 

 

uvedených karet má jinou 

Resp. jejich specifikace 

ěčů. Tyto elektronické 

potenciometrem popřípadě pomocí 

í signál pro elektronické karty 

software Matlab. 
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Karta PID00A-40X 

Tato elektronická jednotka slouží pro uzavřené regulační okruhy, lze provádět i 

s otevřenou regulační smyčkou. Tato karta porovnává vstupní žádanou veličinu 

s regulovanou veličinou. Pro výstup potřebujeme rozdíl těchto signálů, který podle této 

diference zaujímá polohu (resp. se otevírá nebo uzavírá šoupátko rozvaděče). Tato 

diference žádaných a regulovaných veličin se vytváří každou milisekundu. 

Zkratka PID označuje regulační složky. Tyto složky se sečtou, na základě těchto 

složek se reguluje vstupní signál pro zesilovače nebo řídící elektroniku ventilu. Každá 

tato složka je definována svým parametrem. 

• P – Proporcionální regulační složka. Tento parametr vytváří výstupní signál, 

který je úměrný k diferenci mezi zadanou a regulovanou veličinou. Pokud 

parametr zadáme příliš vysoký, mohou se objevit oscilace zařízení. Lze slyšet i 

velký hluk. 

• I-Integrační složka. Tento parametr vytváří výstupní signál, který je úměrný 

k součtu odchylky polohy pohonu v čase. Polarita signálu se mění, cílem je 

snížení odchylky. Čím vyšší parametr zadáme, tím dosáhneme menší odchylky 

od žádané veličiny. Při nízkém nastavení parametru vznikají oscilace a vysoké 

nastavení je příčinou pomalého doběhu do cílové pozice pohonu. Používá se ke 

zmenšení odchylek stacionárního stavu. 

• D- Derivační složka. Tento parametr vytváří signál, který  je úměrný 

k rychlosti změn regulované polohy. Jednoduše řečeno, tento parametr 

ovlivňuje rychlost. Tato rychlost se snižuje nebo zvyšuje podle toho, jak je 

pohon blízko zadané poloze (veličině). 

Podle znaménka tohoto parametru můžeme docílit zrychlení nebo zpomalení. 

Tento parametr by měl být velmi nízký, aby byl zajištěn plynulý chod pohonu. 

Tím zamezíme nežádoucí tlakové rázy. 

Karta PZD00A-40X 

Tato elektronická jednotka slouží ke zpracování regulačních signálů. Převádí námi 

zadané parametry do spojitého signálu pro další zpracování. Za touto kartou může být 

připojen zesilovač, nebo také přímo ventil s integrovanou elektronikou. Námi žádané a 

zadávané parametry jsou nastavovány potenciometrem, nebo jsou vyvolány pomocí 

programu  ProPxD. 
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Zadané parametry jsou výstupní a následně jsou přemodulovány pomocí karty na 

vstupní signály. Jednoduše řečeno, zadáváme parametry, které chceme vidět na výstupu. 

Modul je sám přetvoří na signál, určený pro vstup do elektroniky na ventilu nebo do 

zesilovače.  

Karta PWD 00A-400 

Tato elektronická karta je určena pro optimalizaci úkonů na proporcionálních přímo 

řízených regulačních ventilech.   

Karta PWDXXA-40X 

Tato elektronická jednotka je pro proporcionální rozváděče. Na svorkách karty je 

měřeno napětí +10V..0..10V. Tato napěťová informace vypovídá o poloze šoupátka 

rozváděče, resp. zdvih šoupátka. V tomto případě je žádaná veličina poloha šoupátka 

vyjádřená v procentech -100…0…+100%. Regulovanou veličinou je zmíněné napětí na 

svorkách karty. Monitorování toho výstupu není kalibrováno. Tato karta plní funkci 

dynamické změny na proporcionálních magnetech šoupátka. V praxi to znamená, že se 

dynamicky mění zdvih šoupátka. Tento signál o změně je porovnáván se skutečnou 

polohou. Na základě této diference ovládá regulátor příslušné proporcionální magnety. 

Je obdobou karty PWD00A-400. 
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2 Úlohy, které praktikátor umožňuje procvičovat 

Tyto úlohy byly popsány na základě znalostí funkcí elektronických karet, které stand 

obsahuje. 

Úloha č.1 

K této úloze se používá karta PZD v této kombinaci: 

PID00+ventil D1FPneboD1FB…F00 ; Pro realizovanou úlohu byl zvolen 

D1FPE01FC9NB0015. 

 

Obr. 2.1 Hydraulické schéma zapojení úlohy č1 
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V této úloze zkoumáme polohu hydraulického válce. Regulační PID karta se dá použít 

v uzavřené nebo otevřené regulační smyčce. V otevřené regulační smyčce nepoužíváme 

polohovou zpětnou vazbu. Snímač polohy používáme pouze jako monitorovací zařízení. 

Tudíž regulujeme pouze rychlost posuvu v určitém čase. V uzavřené regulační smyčce 

využíváme polohovou zpětnou vazbu, díky tomu lze regulovat polohu pístnice pomocí PID 

regulace s vysokou přesností. Slouží k vytváření dojezdů pístnice do žádané polohy.  

Úloha č 2. 

K této úloze se používá karta PZD v této kombinaci: 

PZD00 + ventil D1FP nebo D1FB … F00 v otevřené regulační smyčce (hydraulický válec bez 

zpětné vazby). 

 

Obr. 2.2 Hydraulické schéma zapojení úlohy č2 
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V této úloze zkoumáme pohyby pístu. Pomocí programu ProPxD nadefinujeme 

požadované rychlosti, smysly pohybu pístu a karta PZD00 vytvoří vstupní signál pro 

proporcionální magnety na rozváděči D1FB tzn. vytváříme výstupní signál. Lze také 

nastavovat rampy, tzn. zrychlení a zpomalení pístu.  

Úloha č3  

K této úloze se používá karta PWD00 v této kombinaci: 

PWD00+ventil D1FB…F00. 

 

Obr. 2.3 Hydraulické schéma zapojení úlohy č3 

V této úloze regulujeme rychlost. Nevytváříme však rampy, ale rychlost regulujeme 

přímo potenciometrem. Tudíž díky použité kartě lze dosáhnou přesné nadefinování 



16 

 

rychlosti v čase za použití potenciometru. Definujeme vstupní signál pro kartu, ta 

vytvoří pro danou rychlost signál pro rozvaděč. 

Úloha č 4 

K této úloze se používá karta PWD00 v této kombinaci: 

PWDXXA-40X+ventil D1FB…MW0 s připojeným snímačem polohy. Uzavřená 

regulační smyčka. 

 

Obr. 2.4 Hydraulické schéma zapojení úlohy č4 

Tato úloha je obdobná úloze č 3. Na rozdíl od úlohy č 3 se zde využívá zpětné 

vazby. Tímto dokážeme měřit aktuální rychlost a úměrně tuto rychlost měnit 

k požadované velikosti. V této úloze definujeme vstupní signál pro kartu pomocí 

ProPxD.  

  



 

3 Řízení polohy přímo

měření  

� Zapojení hydraulického obvodu

Nejdříve spojit rozvodný hydraulický blok

s proporcionálním rozvaděčem ozna

zapojit do horní rychlospojky hydraulického rozvodného bloku a následn

rychlospojky na rozvádeči. Tyto p

hadicí spojit dolní rychlospojku 

rychlospojku na rozváděči. Tyto p

Dále spojit rozváděč s přímočarým hydromotorem

hadic zapojit do levé horní rychlospojky a do levé 

přípojky jsou označeny písmenem A. Další hadicí spojit zbývající rychlospojku na 

s pravou rychlospojkou na hydromotoru.

písmenem B. 
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římočarého hydromotoru, návod do 

Zapojení hydraulického obvodu podle hydraulického schématu. Obr. 

rozvodný hydraulický blok, který je označen číslicí 22

ěčem označeného číslicí 18. Obr. 3.1. Kratší z

horní rychlospojky hydraulického rozvodného bloku a následně

či. Tyto přípojky jsou na komponentách označeny písmen P. Další 

rychlospojku u hydraulického rozvodného bloku a levou 

ěči. Tyto přípojky jsou na komponentách označeny písmenem T.

Obr. 3.1 Zapojení rozváděče 

římočarým hydromotorem, který má označení 21. Delší z

hadic zapojit do levé horní rychlospojky a do levé rychlospojky na hydromotoru. Tyto 

eny písmenem A. Další hadicí spojit zbývající rychlospojku na 

pravou rychlospojkou na hydromotoru. Obr. 3.2. Tyto rychlospojky jsou ozna

, návod do 

Obr. 2.1. 

č číslicí 22 Obr. 1.3, 

Kratší z dostupných hadic, 

horní rychlospojky hydraulického rozvodného bloku a následně do pravé dolní 

čeny písmen P. Další 

u hydraulického rozvodného bloku a levou dolní 

čeny písmenem T. 

 

čení 21. Delší z dostupných 

na hydromotoru. Tyto 

eny písmenem A. Další hadicí spojit zbývající rychlospojku na rozváděči 

Tyto rychlospojky jsou označeny 



 

� Zapnout hlavní vypínač

� Zapnout PC, který je k

� Zapojit kabel s označ

Obr. 3.3 (1). 

� Konektor snímače polohy zapojit do zdí

panelu Obr. 3.3 (2). 
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Obr. 3.2 Zapojení komponentů 

Zapnout hlavní vypínač na praktikátoru. 

Zapnout PC, který je k dispozici u praktikátoru. 

s označením D1FP do zdířky s označením PID00 na ovládacím panelu

če polohy zapojit do zdířky „PID00 zpětná vazba“ 

 

 

na ovládacím panelu 

ětná vazba“ na ovládacím 
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Obr. 3.3 Spojení hydraulických komponentů a ovládacího panelu 

� Propojit hlavní počítač s ovládacím panelem standu pomocí přípojky RS232 na 

ovládacím panelu Obr. 3.3 (3). 

� Přepnutí ovládání z potenciometru na PC. Přepínač uvedeme do spodní polohy. Obr. 

3.3 (4). 

� Přepínač karet na ovládacím panelu přepnout do polohy PID. Obr. 3.3 (5). 



20 

 

 

Obr. 3.4 Připravený praktikátor pro realizovanou úlohu 

 

� Nyní se provede zapnutí programu ProPxD a následně program Matlab, pouhým 

dvojklikem myši na jejich ikonu na ploše. 

Program ProPxD je software firmy Parker pro proporcionální techniku. Software 

Matlab je matematický nástroj, kterým se definují skoky, rampy, průběhy rychlostí 

v čase polohy apod. 

Určení uzavřené regulační smyčky v programu ProPxD. Obr. 3.5. 
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Obr. 3.5 ProPxD uzavřená regulační smyčka [11] 

Nejdříve načíst hodnoty z elektronické karty. Stisknout tlačítko „Receive all“. Při 

jednotlivém zadávání parametrů stisknout „send parameter“. E11 =15 ; E20 = 1; E2=2. 

Díky těmto parametrům je nadefinována PID regulace se zpětnou vazbou.  

� Nastavení parametrů PID parametrů. Obr. 3.6. 

Při každém zapsání parametru je nutné stiknout „Update list“ a dále „send 

parameter“.P16=50 ; P17=50 ; P18=0 ; Tyto parametry jsou volitelné. Jejich změnou se 

projevuje PID regulace. Uvedené hodnoty jsou pouze pro orientaci. Maxima i minima 

daných hodnot se zobrazují v levém panelu softwaru ProPxD (Upper limit, Lower limit) 



 

Obr. 3.6 ProPxD nastavení PID parametr

� Natavení Matlabu otevř

Obr. 

Pracovní prostředí v

určuje zdvih, blokem „Signál Bulider“, se tvo

nastavuje frekvence zaznamenávání dat

znázornění snímané hodnoty ze zp

blok „Constant“, kterým se uvádí pístnice do výchozí polohy. „Manual Switch“ slouží 

k přepínání bloků v obvodu.
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ProPxD nastavení PID parametrů pro uzavřenou regulač

otevření souboru „PID_regulace“ umístění upřesní

Obr. 3.7 Pracovní prostředí v Matlabu [12] 

ředí v Matlabu se skládá z jednotlivých bloků. Blokem „Gain“

„Signál Bulider“, se tvoří řídící signál, v bloku

nastavuje frekvence zaznamenávání dat, „Scope“, „Scope1“, slouží pro grafické 

mané hodnoty ze zpětné vazby a pro znázornění vstupního signálu

kterým se uvádí pístnice do výchozí polohy. „Manual Switch“ slouží 

obvodu. „RT In“, „ RT Out“ a „Adapter“. 

 

enou regulační smyčku[11]  

ění upřesní instruktor. 

 

Blokem „Gain“ se 

v bloku „Workspace“ se 

slouží pro grafické 

vstupního signálu.  Dále 

kterým se uvádí pístnice do výchozí polohy. „Manual Switch“ slouží 
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� Nastavení času. Do kolonky „Simulation stop time“ vložit hodnotu 5s. 

� Nastavení kroku. Krok určuje časovou frekvenci zapisování dat. Pro toto měření 

bude dostačující 0,01s. Jeho nastavení se provádí v bloku „workspace“. 

� Nastavení zdvihu hydraulického válce. Dvojklikem na blok „Gain“ Zdvih činní 

250mm. Dosazovat v mm. Po dosazení je nutné Aplikovat změnu tlačítkem „Apply“.  

� Tvorba signálu v Matlabu. Obr. 3.8. 

Signál je tvořen blokem „Signal Builder“ Signál se tvoří jednoduše, pomocí 

souřadnicového systému. Kliknutím na požadovaný bod se zobrazí jeho souřadnice. T= 

hodnota času Y= poloha pístnice. Pro skokovou funkci jsou tyto hodnoty T=1; Y=0  a 

T=1; Y=0.9. Je nutné místo desetinné čárky doplňovat tečku. Hodnota Y=0.9 znamená 

90% vysunutí pístnice.  

 

Obr. 3.8 Tvorba signálu v Matlabu [12] 

Po tomto kroku bude pravděpodobně nutné spojit blok s vytvořeným signálem 

s blokem „Manual switch“. To se provádí pouhým držením levého tlačítka a tažením 

myši od bloku k bloku.  

� Uvedení pístnice do 0 polohy.  

Blokem „Manual switch“ přepnout dvojklikem obvod k bloku „Constant“. Poté 

zapnout hydrogenerátor. Provádí se vypínačem na elektronické skříni. Před tímto 

krokem je nutné nechat zkontrolovat obvod vyučujícím. Tlačítkem „Start simulation“ se 

pístnice uvede do výchozí 0 polohy. 
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� Blokem „Manual switch“ znovu přepnout do obvodu vytvořený signál.  

� Po tomto kroku je zařízení připraveno k měření. Znovu stisknout „Start simulation“. 

� Získaná data překopírujeme z matlabu do excelu a vytvoříme grafy. 

� Grafická analýza v matlabu. Blokem „Scope“ lze zobrazit grafický průběh polohy 

v závislosti na čase. Obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9 Příklad grafické analýzy v Matlabu [12] 

� Uvést pístnici do 0 polohy. Viz výše. 

� V softwaru ProPxD zadat další hodnoty PID parametrů např P16=50 ; P17=50 ; 

P18=0.  Obr. 3.6. 

� Opakovat měření 3x s různými hodnotami tak, aby byly viditelné projevy změn PID 

regulace. Po každém měření je nutné zkopírovat naměřená data do excelu a uvést 

pístnici do 0 polohy. Tyto kroky viz. výše.  
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Otevřená regulační smyčka 

Postup se od předešlého liší pouze v nastavení softwaru ProPxD. Definováním 

parametru E2=0; dále se v tomto měření určuje pouze pootevření šoupátka v %. To se 

provádí parametrem P16. Obr. 3.10. 

 

Obr. 3.10 ProPxD otevřená regulační smyčka [11] 
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Naměřené hodnoty realizované úlohy 

.  

Obr. 3.11 Graf doběhu pístnice do žádané polohy 

Na Obr. 3.11 je znázorněn detail doběhu pístnice, pro zadaný parametr P=50 

 

Obr. 3.12 Graf průběhů vysouvání pístnice v uzavřené regulační smyčce 
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Obr. 3.13 Graf průběhů vysouvání pístnice v otevřené regulační smyčce 
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