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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření počítačových aplikací, které budou 
sloužit k podpoře výuky předmětu Teorie systémů a řízení, případně předmětů s obdobným 
zaměřením. Práce se v úvodu zabývá obecně modely pro podporu výuky a v následných 
kapitolách návrhem a realizací tří aplikací, které mohou být využity spolu s již 
využívanými modely a nebo je částečně nahradit. 

První aplikace je určena pro prezentaci logického řízení, které je prezentováno 
jednoduchým grafickým modelem s možností sledovat práci logického obvodu. Druhá 
aplikace využívá grafický model pro předvedení funkce PSD regulátoru s možností 
nastavovat jeho parametry a sledovat jeho chování. Třetí aplikace umožňuje sledovat 
chování základních dynamických prvků v čase a reakci těchto prvků na stav a změny 
vstupní veličiny. 

 

Klíčová slova: Teorie systémů a řízení, Logické řízení, PSD regulátor, dynamické členy 
regulačních obvodů 

 

Summary 

The thesis is aimed on the creation of computer applications, which will support the 
teaching of the subject "Theory of systems and control", or the subjects with similar 
specialization. The introduction to this work deals with general models used for teaching 
support, while the other chapters look into the design and realization of three applications, 
which may be used along with already used models or partially replace them. 

First application is developed for presentation of logic control, which is presented by 
a simple graphic model with the possibility of tracking the tasks of the logic circuit. 
Second application would use the graphical model for demonstration of function of a PSD 
regulator with optional parameter setup and tracking of its behavior. Third application 
enables the tracking of the behavior of basic dynamic elements in time and reaction of 
these elements to the condition and changes of the input variable. 
 
Key words: Theory of systems and control, Logical control, PSD regulator, basic dynamic 
elements used in regulation loop 
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Seznam zkratek 

A/D   Analogově digitální (převodník) 
DČ – DS  Dynamický člen – dopravní spoždění 
DDČ   Derivační dynamický člen 
IDČ   Itegrační dynamický člen 
LCD   Liguid crystal display, display s tekutými krystaly 
LED   Light-Emitting diode, Světelná dioda 
PAC   Programmable automation controller, programovatelný automat 
PC   Personal computer, osobní počítač 
PDČ   Proporcionální dynamický člen 
PID   Proporcionálně integračně derivační 
PLC   Programmable logic controller. Programovatelný logický automat 
PSD   Proporcionálně sumačně diferenciální 
PX   Pixel, obrazový bod 
ÚDNF   Úplná disjunktivní normální forma 
ÚKNF   Úplná konjunktivní normální forma 
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1 Úvod 

V současné době se stále zvyšuje množství informací a zkušeností, které se snažíme 

výukou předat studentům. V mnoha případech se jedná nejen o veškeré vědomosti, které 

vyučující získal v období svého studia, ale navíc také o vědomosti, které nashromáždil ve 

své vlastní praxi a získal díky stálému sledování vývoje ve svém oboru. Tyto znalosti jsou 

často prezentovány formou technických textů, které obsahují informace převážně ve formě 

technických specifikací, grafů, tabulek a vzorců.  

Předpokládá se, že studenti mají takové základní znalosti, aby tyto informace 

dokázali správně interpretovat a využít. V některých případech se ovšem může stát, že i 

když studenti tyto informace nastudují, nezískají z dostupných technických informací 

dostatečnou představu o reálných důsledcích které tyto informace mají. To může být 

především zapříčiněno nedostatečnými praktickými zkušenostmi studentů. 

V případě studentů prezenčního studia je tento nedostatek možné částečně vyřešit 

využitím školních laboratoří a různých modelů technických zařízení a prací s nimi. U 

studentů kombinovaného studia je možnost využití těchto možností omezeno a 

předpokládá se, že studenti mají dostatečné praktické zkušenosti z vlastní praxe. Nicméně 

vzhledem k rozsahu studia je pravděpodobné, že i když má student kombinovaného studia 

praktické zkušenosti ze svého dosavadního života, nebude s nimi schopen pokrýt všechny 

oblasti studia, které musí absolvovat. 

Cílem diplomové práce je vytvoření tří lehce dostupných výukových aplikací, které 

by umožnily v případě výuky předmětu Teorie systémů a řízení nahradit práci 

s laboratorními modely a pomohly pochopit praktické vztahy, které vycházejí 

z teoretických informací poskytnutých během výuky. Aplikace budou zaměřeny na ukázku 

logického řízení, ukázku fungování PSD regulátoru a na chování základních dynamických 

prvků 

Tyto aplikace musejí být lehce dostupné studentům, neměly by být závislé na 

konkrétní počítačové platformě nebo operačním systému a měly by zjednodušenou formou 

umožnit vizualizaci průběhů veličin, které jsou pro danou oblast typické. 
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2 Popis řízení výukových modelů 

Tato kapitola se zabývá základními definicemi, které se využívají při výuce Teorie 

systémů a řízení. 

2.1 Řízení 

Definice řízení je podle [4]: „Řízení je cílené působení na řízený objekt tak, aby se 

dosáhlo určitého předepsaného cíle.“. Důležité rozdělení, které je spolu s dalšími uvedeno 

v [4], je dle toho, je-li výsledek řízení zpětně kontrolován. V případě, že se zpětná kontrola 

neprovádí, jedná se o ovládání. V případě existence zpětné kontroly hovoříme o regulaci. 

Rozdíl mezi ovládáním a regulací je znázorněn na obrázku 1, který vychází z [4]. 

 
Obrázek 1 - Rozdíl v pojmech ovládání a regulace 

Ve dvou vyvíjených aplikacích se diplomová práce bude zabývat řízením se zpětnou 

vazbou. Jedna z aplikací bude zaměřena na logické řízená. Druhá na řízení pomocí PSD 

regulátoru, který se využívá k řízení spojitých veličin převedených do diskrétní oblasti. 
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V oblasti řízení se zpětnou vazbou se využívá obecného schématu regulačního obvodu, 

který je znázorněn na obrázku 2.  

 
Obrázek 2 - Schéma obecného regulačního obvodu 

Uvedené schéma, tak jak je znázorněno, zobrazuje obecný regulační obvod pro 

spojité řízení. Jednotlivé veličiny se tedy mění spojitě v čase a k reakci na změnu v 

regulačním obvodu dochází okamžitě. 

Popis veličin v obrázku 2: 

w(t) – řídící veličina (žádaná hodnota) 

e(t) – regulační odchylka (rozdíl řídící veličiny a regulované veličiny) 

u(t) – akční veličina (velikost zásahu do regulované soustavy) 

v(t) – poruchová veličina (vnější vlivy působící na regulovanou soustavu) 

y(t) – regulovaná veličina  

Obdobného principu regulačního obvodu je využito i v logickém řízení, kde jsou 

ovšem spojité veličiny nahrazeny dvojstavovými veličinami. Schéma regulačního obvodu 

logického řízení je na obrázku 4 v kapitole zabývající se aplikací s logickým řízením.  

2.2 Modely 

Základem každého modelu je požadavek na reprezentaci nějakého (většinou) 

reálného objektu z určitého úhlu pohledu. Model je určen k tomu, aby zachycoval jen 

určité vlastnosti předlohy, které nás na reálném objektu zajímají, a které potřebujeme 

s využitím modelu zkoumat. Tvorba modelu je schematicky znázorněna na obrázku 3 
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Obrázek 3 - Tvorba modelu 

Jedná se tedy o určité zjednodušení reálného objektu tak, aby mohly být co nejlépe 

zkoumány ty vlastnosti, které nás na objektu zajímají, a které jsou příčinou vytvoření 

modelu.  

Zkoumání reálného objektu může být obtížné a nebo úplně nemožné například 

z důvodu vysoké ceny a jedinečnosti (při zkoumání by mohlo dojít k poškození objektu). 

Dalším možným důvodem obtížného zkoumání může být časová náročnost zkoumání, kdy 

zkoumané jevy v objektu trvají dlouhý čas. Při návrhu modelu se vlastnosti reálného 

objektu, které stěžují jeho zkoumání, odstraňují. Model tak je většinou znovupoužitelný 

s různými parametry. V případě dlouhodobých dějů se u modelů využívá možnosti 

zrychlení těchto dějů se zachováním přesnosti výsledku. 

2.3 Výukové modely 

Modely využívané při výuce jsou zaměřeny na prezentaci určitých vlastností 

reálných objektů studentů takovým způsobem, aby si dokázali spojit teoretické informace 

získané během výuky s jejich reálným využitím. 

Využívají se fyzické modely, které mohou sloužit například k předvedení funkce 

PSD regulátoru. Takovýto model byl použit při výuce předmětu Aplikované programování 

(první ročníku navazujícího magisterského studia, obor Systémové inženýrství v oblasti 

surovin) a skládal se z vozítka vytvořeného pomocí modulárních prvků a řízeného pomocí 

PAC automatu. Program tohoto automatu pracoval jako PSD regulátor a cílem jeho řízení 

bylo udržovat vozítko v konstantní vzdálenosti od překážky. 

Využívá se také modelování pomocí výpočetní techniky. Příkladem takového 

modelování je využití matematického software Matlab a jeho modulu Simulink. V tomto 

software jsou modely reprezentovány jejich matematickým vyjádřením. Například formou 

operátorového přenosu jednotlivých prvků modelu. Software umožňuje takto vyjádřený 

model vytvořit pomocí grafického rozhraní aplikace. A zkoumat jeho chování na základě 

zadání vstupní funkce a díky možnosti sledovat průběh signálu v různých částech modelu. 
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3 Aplikace s ukázkou logického řízení 

Vývoj aplikace pro předvedení základních vlastností logického řízení vychází ze 

systému, jehož popis je často využíván při teoretické výuce. Jedná se o jednoduchý systém 

zajišťující vyčerpání vody ze záchytné jímky, který však dostatečně prezentuje využití 

logického řízení. Zároveň se jedná o takový systém, který neumožňuje využít pouze 

klopných logických obvodů, ale aby bylo zabráněno častému spínání čerpadla, je třeba 

využít logických důvodů sekvenčních. 

3.1 Teoretický základ 

Aplikace užívá základních principů logického řízení, které vychází z upraveného 

schématu regulačního obvodu (Obrázek 2). Pro logické řízení se používá upravené schéma 

tak jak je vidět na obrázku 4. 

 
Obrázek 4 – Obecné schéma logického řízení 

V uvedeném schématu jsou x1 a x2 vstupní dvoustavové veličiny, které vstupují ze 

snímačů řízené soustavy do řídícího obvodu. Vstup w značí vnější řídící povely. Výstup 

logického obvodu u je dvojstavovým řídícím signálem, který je tvořen na základě 

algoritmu logického obvodu a ovládá akční členy řízené soustavy. Vstup v značí působení 

poruchy na řízenou soustavu. 

Příkladem takového řízení v aplikaci je jímka, která slouží k zachycení vody z okolí. 

Úlohou pro automatické řízení je v tomto případě zajistit, aby se jímka, která je postupně 

plněna, při dosažní určité kapacity (respektive určité výšky hladiny) vyčerpala. Při 

odčerpávání vody z jímky je nutné, aby se čerpadlo vypnulo dříve, než se hladina dostane 

pod úroveň sacího potrubí. V úloze jsou použity dva snímače umístněné v jímce, které 

slouží k určení výšky hladiny. Snímače jsou nastaveny tak, aby se sepnuly, pokud hladina 
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dosáhne jejich polohy. Jejich umístění je patrné ze schematického znázornění, viz.  

obrázek 5. 

 
Obrázek 5 - Schematický nákres čerpadla s logickým řízením 

Horní snímač (značený x1) určuje nejvyšší přípustnou výšku hladiny, tj. výšku 

hladiny, kdy dochází ke spuštění čerpadla. Spodní snímač (značený x2) určuje výšku 

hladiny, při které dochází k vypnutí čerpadla, aby se zabránilo snížení hladiny pod úroveň 

výšky sacího potrubí. Aby bylo zajištěno vyčerpání jímky až po dolní hranici, která je 

určena polohou snímače x2, je nutno využít sekvenční logický obvod. Tento obvod pracuje 

nejen s hodnotami snímačů, které jsou umístněny v jímce, ale také s aktuálním stavem 

čerpadla. Stav čerpadla je pro potřeby logického obvodu reprezentován výstupní hodnotou 

logického obvodu (na obrázku 5 značeno u). Čerpadlo je v příkladu řešeno jako samostatný 

systém a není dále dekomponováno na jednotlivé části. 

Ze schematického znázornění je možno odvodit potřebné informace o nastavení 

logického obvodu. Na jejich základě je možno vytvořit pravdivostní tabulku (Tabulka 1), 

kde pro každou kombinaci stavů snímačů x1 a x2 a výstupní hodnoty logického obvodu u 

(v tabulce značen jako u(a)), bude určen nový výstupní stav logického obvodu (v tabulce 

značen jako u(n)). Pro řádky tabulky, ve kterých je nová výstupní hodnota logického 

obvodu značena u(n) = X, platí, že za normálního provozu nemohou nastat. 
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Tabulka 1 - Pravdivostní tabulka spouštění čerpadla 

x1 x2 u(a) u(n) 

0 0 0 0 

1 0 0 X 

0 1 0 0 

1 1 0 1 

0 0 1 0 

1 0 1 X 

0 1 1 1 

1 1 1 1 

Aby bylo možné v aplikaci zobrazit vnitřní fungování logického obvodu, je potřeba 

získat minimalizovanou logickou funkci, ze které bude možno odvodit zapojení logického 

obvodu a příčkový diagram. Minimalizace logické funkce, její výsledek, zobrazení pomocí 

logických obvodů a příčkového diagramu jsou zobrazeny na následujících obrázcích 

(Obrázek 6, Obrázek 7 a Obrázek 8). 

 
Obrázek 6 - Použití Karnaughovy mapy k minimalizaci logické funkce 
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Obrázek 7 - Logická funkce pomocí logických obvodů AND a OR 

 
Obrázek 8 - Logická funkce pomocí příčkového diagramu 

3.2 Požadavky na Aplikaci 

Tato kapitola se zabývá požadavky na vytvářenou aplikaci, tak jak vyplývají ze 

zadání, z teoretického popisu příkladu a z jejího předpokládaného využití. 

3.2.1 Všeobecné požadavky 

Požadavkem, který vyplývá ze zadání diplomové práce, je nezávislost výukových 

aplikací na operačním systému. Aby bylo tohoto požadavku docíleno, je vývoj těchto 

aplikací prováděn v programovacím jazyce Java, který umožňuje spouštět přeložený 

programový kód, v něm napsaný, pod různými operačními systémy. Podmínkou je 

existence prostředí Java pro daný operační systém.  
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Dalším požadavkem je, vzhledem k potřebě co nejednoduššího přístupu studentů 

k této aplikaci, možnost snadné distribuce. Díky dostupnosti zásuvných modulů jazyka 

Java pro většinu majoritně užívaných internetových prohlížečů je využito možnosti napsat 

danou aplikaci jako applet, který je možno šířit jakou součást webové stránky, a který je 

možné spustit v internetovém prohlížeči. Aplikace může být tedy dostupná například na 

intranetových stránkách školy, na webových profilech vyučujících, v systémech e-lerningu, 

popřípadě i na externích webových serverech. 

3.2.2 Požadavky vyplývající z dané úlohy 

Aplikace má za úkol přehledným způsobem prezentovat systém popsaný v kapitole 

3.1. a jeho chování v čase. Trvale zobrazenou součástí této prezentace je animace, která 

vychází ze schematického nákresu (Obrázek 5) a bude zobrazovat aktuální výšku hladiny 

v jímce a aktuální stav čerpadla (čerpadlo zapnuto/vypnuto). Trvale zobrazována bude také 

pravdivostní tabulka, podle které se logický obvod řídí. V tabulce bude vždy zvýrazněn ten 

řádek, který souhlasí s aktuálním stavem systému. 

Další dostupné informace jsou zobrazovány dle volby uživatele aplikace. Aplikace 

bude nabízet zobrazení informací ve formě schematického znázornění logického obvodu, 

které bude zobrazovat aktuální stavy vstupů, výstupů a jednotlivých členů tohoto obvodu. 

Zobrazení ve formě příčkového diagramu, který nahrazuje logický obvod systémem relé a 

u kterého budou zobrazovány stavy jednotlivých relé. Tato schémata budou dostupná 

pouze pro výchozí hodnoty pravdivostní tabulky, tak jak jsou uvedeny v kapitole 3.1. 

Uživatel bude mít také možnost zvolit si zobrazení pomocí grafů, ve kterých budou 

jednotlivé logické hodnoty zobrazovány jako spojnicový graf v čase. Zobrazovány budou 

také textové informace o stavu systému a stavu modelu. Mezi těmito informacemi budou 

minimálně stavy jednotlivých snímačů. 

Aplikace bude uživateli nabízet možnost ovládání modelu. Spuštění modelu, které 

způsobí spuštění času, vyhodnocování stavu systému pomocí logického obvodu a reakci na 

výstup logického obvodu. Zastavení modelu, které způsobí zastavení času a nastavení 

modelu do výchozího stavu. Pozastavení modelu, kdy dojde k dočasnému zastavení běhu 

času modelu s možností pokračovat. 
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Uživatel bude mít také možnost ovlivňovat chování modelu změnou parametrů 

modelu a logického obvodu. Logický obvod bude ovlivňován na úrovni pravdivostní 

tabulky, kdy bude pro jednotlivé kombinace stavů systému mít uživatel možnost nastavit 

výstup logického obvodu. Mezi parametry modelu, které bude moci uživatel ovlivnit, bude 

patřit kapacita jímky, rychlost přitékání vody (konstantní) a výkon čerpadla, tj. rychlost 

odčerpávání vody z modelu jímky. 

3.3 Vytvořená aplikace a její možnosti 

Na základě požadavků, které jsem definoval v předchozí kapitole byla vytvořena 

aplikace pro ukázku logického řízení vycházející ze schématu logického řízení, viz. 

obrázek 4. Model řízené soustavy je zobrazen na obrázku 5 a byl zároveň využit i v rámci 

aplikace pro animované znázornění dějů uvnitř soustavy. 

Výsledné grafické zpracování aplikace je zobrazeno na obrázku 9. 

 
Obrázek 9 - Grafické uživatelské rozhraní aplikace s logickým řízením 
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Grafické rozhraní aplikace vycházející z požadavků na aplikaci je rozděleno na  

5 částí. Spodní část obsahuje lištu obsahující tlačítka umožňující ovládání modelu (tlačítka 

„Start“, „Pause/Pokračuj“, „Stop“). Zbylá část uživatelského rozhraní je rozdělena na 4 

kvadranty. V levém horním kvadrantu je umístěna pravdivostní tabulka, kterou se aktuálně 

řídí logický obvod, a u které je možná editace výsledných hodnot. V pravém horním 

kvadrantu je umístěn animovaný model řízeného systému, který zobrazuje aktuální stav 

systému a mění se v průběhu času. V levém spodním kvadrantu si uživatel může zvolit 

mezi zobrazením a editací nastavení aplikace a mezi vypisováním aktuálních informací o 

stavu modelu. V pravém spodním kvadrantu si uživatel může zvolit zobrazení dodatečných 

informací jako je zobrazení schématu logických obvodů, zobrazení příčkového diagramu a 

zobrazení grafů průběhů jednotlivých logických proměnných.  

3.3.1 Možnosti aplikace 

Aplikace umožňuje prezentovat využití řízení pomocí logického obvodu a dává 

uživateli možnost sledovat, jak se model chová v různých situacích. Po spuštění modelu 

začne do soustavy přitékat konstantní množství vody, které je zadané uživatelem, a které je 

v schématickém znázornění logického řízení (Obrázek 4) reprezentováno vstupem  

poruchy v.  

Na základě aktuální výšky hladiny, která je vypočtena z nastavitelného objemu 

jímky, nastavuje model informace o aktuálním stavu dvouhodnotových snímačů x1 a x2. U 

těchto snímačů dochází k sepnutí v případě, že výška hladiny dosáhne jejich polohy. Tyto 

údaje jsou vyhodnocovány cyklicky. Cyklické vyhodnocování bude popsáno v kapitole 

3.4. Poloha snímačů je v rámci modelu neměnná.  

Aktuální informace o stavu snímačů jsou vyhodnoceny logickým obvodem. 

Vyhodnocení probíhá na základě vnitřního algoritmu, který je reprezentován pravdivostní 

tabulkou. Logický obvod na základě kombinace vstupních hodnot a aktuálního stavu svého 

výstupu v pravdivostní tabulce nastaví novou hodnotu svého výstupu, který je ve schématu 

logického řízení (Obrázek 4) reprezentován dvoustavovou řídící veličinou u a který 

zajišťuje (přes patřičné akční členy) spuštění a vypínání čerpadla. 

Při spuštěném modelu aplikace animuje aktuální stav modelu, ve kterém je 

zobrazována aktuální výška hladiny a stav čerpadla. Aplikace ale zároveň umožňuje 
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zobrazovat další informace o stavu modelu a logického obvodu. Jak je vidět na obrázku 9, 

aplikace uživateli zobrazuje aktuálně platný řádek pravdivostní tabulky, která je využívána 

algoritmem logického obvodu pro výpočet hodnoty výstupní řídící veličiny. Uživatel má 

možnost si zvolit zobrazení dalších informací. Na obrázku 9 je uživateli, kromě výše 

popsaného, zobrazen stav logického obvodu znázorněný schématem logických obvodů tak, 

jak byl získán v kapitole č. 3.1 na obrázku 7. Toto schéma logických obvodů zároveň 

zobrazuje stav jednotlivých částí a pravdivostní hodnoty jejich vstupů a výstupů. Další 

zobrazitelnou variantou je varianta příčkového diagramu a časové průběhy vstupů a 

výstupu logického obvodu, které jsou vidět na obrázku 10. Na tomtéž obrázku je vidět 

textový výpis stavu jednotlivých vstupů a dalších informací o modelu. 

3.3.2 Ovládání aplikace 

Aplikace má jednoduché ovládání, které slouží ke spouštění a zastavení modelu, ale 

zároveň uživateli nabízí možnost upravovat model a jeho chování zadáním konfiguračních 

hodnot. 

K ovládání modelu slouží uživateli tři tlačítka umístěná ve spodní části aplikace. 

Funkce těchto tlačítek je následující: 

Tlačítko Start slouží ke spuštění modelu. Při stisku tohoto tlačítka začne v modelu 

běžet čas. Na základě zadaných hodnot se začne cyklicky zpracovávat plnění jímky a 

logický obvod začne vyhodnocovat stavy snímačů umístěných v modelu.  

Tlačítkem Pause je možno dočasně zastavit průběh času v modelu. Čímž je 

umožněno zachovat na obrazovce určitý stav modelu. 

Tlačítko Stop slouží k zastavení modelu a k jeho uvedení do výchozího stavu. Při 

stisku tlačítka dojde ke snížení výšky hladiny na nulu a k patřičnému nastavení logického 

obvodu. Zůstanou ovšem zachována uživatelem upravená nastavení. 

3.3.3 Možnosti uživatele – vlastnosti modelu 

Uživatel má možnost upravovat chování modelu, který aplikace reprezentuje. Jak je 

vidět na obrázku 9, uživatel má k dispozici v levém dolním kvadrantu grafického rozhraní  
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záložku Konfigurace, ve které má k dispozici upravitelné volby ovlivňující fungování 

modelu. Mezi tyto volby patří: 

• Rychlost časovače pro výpočet hladiny [ms] umožňuje uživateli specifikovat, v jakém 

intervalu bude docházet k úpravě výšky hladiny v modelu. Tento časový údaj je 

využíván pouze pro výpočty a překreslení výšky hladiny na základě aktuálního stavu 

výstupu logického obvodu. 

• Rychlost časovače pro logický obvod [ms] určuje, v jakém intervalu dochází 

k vyhodnocování stavů snímačů logickým obvodem a upravení jeho výstupu. 

• Objem nádrže [l] specifikuje objem nádrže v litrech. Aplikace přepočítává zde zadanou 

hodnotu tak, aby maximální výška hladiny (která je známá a vychází z rozměrů obrázků 

v aplikaci využívaných) souhlasila s maximálním objemem nádrže. 

• Rychlost plnění nádrže [l/min] určuje konstantní rychlost plnění nádrže vodou. 

Prakticky se jedná o poruchovou veličinu v, která je zobrazena ve schématu logického 

řízení na obrázku 4. Tato hodnota se využívá pro vypočtení množství vody, která do 

nádrže v každém cyklu pro výpočet hladiny přibude. 

• Výkon čerpadla [l/min] jedná se o množství vody, které je čerpadlo schopno vyčerpat 

z nádrže za jednu minutu. Tato hodnota se využívá pro vypočtení množství vody, která 

je z nádrže v každém cyklu pro výpočet hladiny vyčerpána. 

Jak je z výše popsaných parametrů zřejmé, umožňují tato nastavení značně ovlivnit 

model a jeho chování. Hodnoty, týkající se množství vody, budou mít vliv na rychlost 

jakou budou děje v modelu probíhat.  

Nastavitelnost časovačů umožňuje uživateli upravit vztah mezi rychlostí jakou se 

vyhodnocují změny v modelu logickým obvodem a vlastní rychlostí těchto změn. 

Vhodným nastavením těchto časovačů je možno docílit toho, aby se model dočasně 

dostával do stavů, které by při standardním nastavení byly pro uživatele těžko 

zaznamenatelé. 
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3.3.4 Možnosti uživatele – algoritmus logického obvodu, pravdivostní 
tabulka 

Druhou možností, jak ovlivnit chování modelu, má uživatel zásahem do pravdivostní 

tabulky, kterou logický obvod využívá ve svém vyhodnocovacím algoritmu.  

Na obrázku 9 a 10 je v levém horním kvadrantu grafického rozhraní aplikace vypsána 

právě využívaná pravdivostní tabulka. Uživatel má možnost upravovat výsledné hodnoty 

pravdivostní tabulky, které jsou stejně jako v tabulce 1 ve sloupci značeném u(n). Hodnota 

v tomto sloupci reprezentuje výstupní řídící veličinu, která bude nastavena na  výstupu 

logického obvodu v případě, že aktuální stav snímačů x1 a x2 a současný stav čerpadla 

(respektive výstupu logického obvodu) u(a) odpovídá hodnotám v daném řádku. 

Obrázek 10 ukazuje grafické rozhraní aplikace s upravenou hodnotou v pravdivostní 

tabulce. Jak je z obrázku patrné, upravením této hodnoty v pravdivostní tabulce nedošlo 

k vypnutí čerpadla při dosažení minimální výšky hladiny. Čerpadlo zůstalo trvale 

v provozu. Výška hladiny se snížila pod úroveň sacího potrubí.  

 
Obrázek 10 - Aplikace s logickým řízení a upravenou pravdivostní tabulkou 
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V případě, že dojde ke změně pravdivostní tabulky uživatelem, přestane aplikace 

zobrazovat schématické znázornění logického obvodu a příčkového diagramu. Tato 

schématická znázornění vycházejí z logické funkce, která je na obrázku 6, a která je 

odvozena z pravdivostní tabulky (Tabulka 1). V případě, že dojde ke změně této tabulky, 

stávají se schématická znázornění neplatnými. 

3.4 Vnitřní struktura aplikace 

Aplikace je tvořena v objektovém programovacím jazyce Java a využívá možnosti 

vytvoření dané aplikace formou appletu, který je spustitelný v internetovém prohlížeči. 

Struktura aplikace tedy vychází z možností, které nám jsou tímto programovacím jazykem 

nabídnuty.  

Celá aplikace se skládá z propojených objektů, které se starají o jednotlivé funkční 

části aplikace, a které mezi sebou vzájemně komunikují. Hlavní část aplikace je třída 

nazvaná AppletLogic, jejíž instance je načtena a inicializována internetovým prohlížečem. 

Jejím úkolem je následně zajistit načtení a inicializaci ostatních potřebných objektů. 

Využívané třídy a jejich propojení je znázorněno v třídním diagramu, který je uveden 

v příloze 1 této práce. Zde následuje popis hlavních funkčních celků. 

3.4.1 AppletLogic – hlavní třída appletu 

Instance této třídy je vytvořena při inicializaci appletu internetovým prohlížečem, 

který zároveň vyvolá její metodu Init(). Tato metoda je využita k inicializaci všech 

potřebných objektů a k načtení souborů, které aplikace ke své práci potřebuje. 

Součástí této třídy je zpracování uživatelských požadavků na ovládání modelu. Třída 

tedy obsahuje metody pro spouštění a zastavování modelu. 

Třída také aplikačně řeší zpracování požadavků časovačů, které slouží k simulaci 

chování modelu. Třída využívá dvou na sobě nezávislých časovačů. První časovač (v 

aplikaci značený time_water) provádí algoritmy určené pro výpočet výšky hladiny a 

odpovídajícího nastavení snímačů x1 a x2. Druhý časovač (v aplikaci značený timer) pak 

na základě získaného stavu snímačů a vnitřního algoritmu logického obvodu nastavuje 

novou výstupní hodnotu logického obvodu. 

Schematické znázornění funkce těchto časovačů je na následujícím obrázku 11. 
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Obrázek 11 - Schématické znázornění činností časovačů aplikace s logickým řízením 

Spouštění a zastavování časovačů je prováděno externě na základě uživatelského 

ovládání aplikace. Doba mezi cykly těchto časovačů není pevně určena, a je možné ji 

uživatelsky měnit. 

3.4.2 LogicalCircuit - třída reprezentující logický obvod 

Tato třída v aplikaci reprezentuje logický obvod a slouží k vyhodnocování jeho stavu 

dle pravdivostní tabulky. Třída také poskytuje zobrazitelné komponenty, které umožňují 

vykreslení grafické podoby logického obvodu, grafické podoby příčkového diagramu a 

aktuálně využívané pravdivostní tabulky. Tyto grafické komponenty se aktualizují vždy, 

když dojde ke změně stavu logického obvodu. 

Součástí práce třídy je také zpracování změn, které uživatel provede v pravdivostní 

tabulce a přizpůsobení fungování této třídy těmto změnám.  

Třída poskytuje metodu resolveState, která je vyvolána v rámci zpracování časovače 

timer, a která slouží k vyhodnocení logického obvodu. Aktuální stav logického obvodu je 

možné získat pomocí metody getState(). 
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3.4.3 GraphicalModel - třída reprezentující grafické zobrazení modelu 

O zobrazení grafického znázornění regulované soustavy tak, jak byla ukázána na 

obrázku 5, se stará třída GraphicalModel. Třída na základě uživatelem zadaných parametrů 

provádí přepočet objemu nádrže na maximální výšku hladiny a poskytuje funkce pro 

zvyšování a snižování hladiny. 

Pro zvýšení případně snížení výšky hladiny slouží metoda changeVolume, která je 

využívána v časovači timer_water. V případě, že při volání metody changeVolume je 

výška hladiny pod sacím potrubím, metoda již hladinu nesníží. 

Při výpočtu výšky hladiny při vyvolání metody changeVolume zároveň dochází 

k nastavení hodnot snímačů x1 a x2. V případě, že vypočtená výška hladiny dosáhne výšky 

těchto snímačů, je jejich hodnota nastavena na hodnotu true. 

Pro získání aktuálního stavu snímačů pak slouží metody getX1status a getX2status, 

které jsou využívány při průběhu časovače timer. Jimi vrácené hodnoty slouží jako vstupy 

logického obvodu. 
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4 Aplikace s ukázkou spojitého/diskrétního řízení 
zaměřená na PSD regulátor 

Tato aplikace vychází z fyzického modelu předvedeného při výuce (viz. kapitola 

2.3). Tento model byl tvořen vozítkem vytvořeným z modulárních dílů, řízený pomocí 

PAC automatu a reagující na přítomnost překážky v cestě. PAC automat byl 

naprogramován jako PSD regulátor, který využíval pouze svoji proporcionální část. 

Úkolem řízení bylo udržovat od překážky konstantní vzdálenost. Tato předloha byla 

zvolena vzhledem k její jednoduchosti a pochopitelnosti pochodů, které pro regulaci 

využívá naprogramovaný PSD regulátor. 

4.1 Teoretický základ 

Aplikace využívá pro svůj běh naprogramovaný PSD regulátoru. PSD regulátory 

principielně vycházejí z PID regulátorů, ale fungují na principu diskretizace vstupních 

spojitých signálů, jejichž hodnoty jsou následně číslicově zpracovány. Na základě 

získaných výsledků dochází k periodickému nastavování výstupní hodnoty regulátoru. Aby 

bylo možno v reálné aplikaci PSD regulátoru pracovat se spojitým signálem, který 

reprezentuje hodnotu fyzikální veličiny v čase, využívá se A/D převodníků 

(Analogově/Digitálních), které jsou schopny převést danou fyzikální veličinu na číselnou 

hodnotu se kterou může číslicová technika dále pracovat. Protože model je plně tvořen 

pomocí číslicové techniky, tuto část nebude nutné řešit. 

4.1.1 Funkce PSD regulátoru odvozená z regulátoru PID 

PID i PSD regulátor se skládá ze tří částí, které se využívají dle potřeby. Jedná se o 

Proporcionální, Integrační (Sumační) a Derivační (Diferenční) část. U PSD regulátoru se 

za jeho součást často také pokládá rozdílový člen, jehož úkolem je získat regulační 

odchylku. Požadovaná hodnota regulované veličiny bývá numericky nastavena přímo 

v PSD regulátoru. Schéma PID a PSD regulátoru a jejich rozdíly jsou na obrázku 12. 
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Obrázek 12 – Schematické znázornění PID a PSD regulátoru 

Každá část PID regulátoru zpracovává vstupní signál, kterým je u PID regulátoru 

regulační odchylka e(t), samostatně. Výsledky jednotlivých částí se sčítají na výstupu 

v sumační části. Suma výsledků je pak celkovým výsledkem regulátoru u(t). Pro složky 

PID regulátoru platí následující matematické vyjádření jejich funkce : 

Proporcionální část:  )()( teKtu pp ⋅=      (1) 

Kde pu  je výstup proporcionální části, pK  je zesílení proporcionální části a e(t) je 

vstup regulátoru (regulační odchylka). 

Integrační část:   dtteKtu

t

ii ∫⋅=

0

)()(      (2) 

Kde iu  je výstup integrační části, iK  je zesílení integrační části a e(t) je vstup 

regulátoru (regulační odchylka). 

Derivační část:   
dt

tde
Ktu dd

)(
)( ⋅=      (3) 

Kde du  je výstup derivační části, rK  je zesílení derivační části a e(t) je vstup 

regulátoru (regulační odchylka). 

Pro celkový výstup PID regulátoru pak platí: )()()()( tutututu dip ++=  (4) 

PSD regulátor nahrazuje jednotlivé části PID regulátoru algoritmy využitelnými 

v číslicové technice. Obdobně jako u PID regulátoru se vstupní hodnota (diskrétní) 

zpracovává v jednotlivých částech. Výsledky jednotlivých částí regulátoru se sčítají do 

celkového výsledku. 
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Spojitá činnost PID regulátoru je v případě PSD regulátoru nahrazena cyklickým 

zpracováním vstupních hodnot. Četnost zpracování je dána typem nasazení regulátoru a 

závisí na průběhu (rychlosti změny) vstupní veličiny. 

Pro potřeby matematických výpočtů v diskrétní oblasti se vychází z hodnot 

jednotlivých vstupů v určitý časový okamžik. Pro tyto diskrétní okamžiky platí následující 

vztahy: 

 0=iT  pro 0=i  (5) 

 hTT ii +=
−1  (6) 

iT  je nespojitá časová hodnota, i  je indexem časových hodnot a h  je čas, který mezi 

dvěma po sobě následujícími časovými hodnotami uběhl. PSD regulátory většinou 

využívají konstantní hodnotu h a zpracovávají vstupy v přesně daných intervalech. 

Proporcionální část PSD regulátoru pracuje na principu zesílení vstupního signálu. 

Pracuje tedy pouze s aktuální hodnotou načteného vstupu (regulační odchylky )( iTe ) a 

nastavené konstanty pK , která udává zesílení. Výpočet výstupní hodnoty proporcionální 

části PSD regulátoru je tedy dána vztahem: 

 )()( ipip TeKTu ⋅=  (7) 

Sumační část PSD regulátoru vychází z integrační části PID regulátoru a numerický 

výpočet tedy nahrazuje integraci průběhu vstupní funkce regulátoru. Pro numerický 

výpočet integrátoru je využito součtu ploch obdélníků (výška obdélníku je dána aktuální 

hodnotou regulační odchylky )( iTe , šířka je pak dána velikostí kroku h ). Pokud je možno 

zajistit stejnou velikost kroku h využívá se vzorce (8.1), pokud je délka kroku proměnlivá 

využívá se vzorce (8.2), který proměnou délku kroku zohledňuje. Pro výpočet se také 

využita konstanta iK ( sK ) (indexy jsou upraveny aby odpovídaly názvu části regulátoru). 

 
∑⋅=

i

isis TeKTu
0

)()(  
(8.1) 

 
∑⋅=

i

isis hTeKTu
0

)*)(()(  
(8.2) 
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Diferenční část PSD regulátoru nahrazuje derivační část PID regulátoru. 

Matematická derivace je zde nahrazena velikostí rozdílu v současném kroku a v kroku 

minulém. Způsob výpočtu je opět volen v závislosti na proměnlivosti velikosti kroku h, 

v případě konstantního kroku je možno využít vzorce (9.1). Pokud se velikost kroku mění, 

využívá se vzorce (9.2). Opět je zde využita zesilující konstanta dK . 

 ))()(()( 1−
−⋅= iidid TeTeKTu  (9.1) 

 
)

)()(
()( 1

h

TeTe
KTu ii

did

−
−

⋅=  
(9.2) 

Výsledná hodnota PSD regulátoru je pak dána stejným vztahem jako výsledná 

hodnota PID regulátoru: 

 )()()()( idisipi TuTuTuTu ++=  (10) 

V případě PSD regulátoru se za jeho součást považuje i rozdílový člen, který má za 

úkol výpočet regulační odchylky )( iTe . Vstupem do regulátoru je tedy přímo hodnota 

regulované veličiny a regulátor má zadánu (obsluhou) hodnotu řídící veličiny )( iTw . 

4.1.2 Regulovaná soustava 

Regulovaná soustava bude vycházet ze schématu, které je zobrazeno na obrázku 13. 

Tento obrázek zobrazuje základní vztahy v soustavě. Regulovanou veličinou y(Ti) je 

vzdálenost vozítka od překážky (vzdálenost v rámci aplikace je udávána v bodech a 

značena [px]). Akční veličina u(Ti), která je výstupem z regulátoru, je rovna rychlosti 

vozítka (uváděno v [px/s]). Poruchovou veličinou v(Ti) je v tomto případě pohyb překážky. 

 
Obrázek 13 - Schematické znázornění regulované soustavy 

Značení veličin vychází ze schématu obecného regulačního obvodu (Obrázek 2) a 

jsou upraveny dle obrázku 12. Požadovaná hodnota regulované veličiny w(Ti) je zadána 
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přímo v regulátoru číselnou formou a regulační odchylka e(Ti) je numericky vypočtena 

v PSD regulátoru na základě vztahu e(Ti) = w(Ti) – y(Ti). 

4.2 Požadavky na aplikaci 

Požadavky na vytvářenou aplikaci vyplývající z popisu úlohy a z teoretických 

základů. Všeobecné požadavky na aplikaci jsou shodné jako v kapitole 3.2.1. 

4.2.1 Požadavky vyplývající z dané úlohy 

Cílem aplikace je vytvoření grafického modelu, který bude využívat PSD regulátor 

pro regulaci vzdálenosti vozítka od překážky tak, jak je uvedeno na začátku kapitoly 4 a 

zobrazeno ve schématickém znázornění na obrázku 13. Součástí aplikace tedy bude 

grafické znázornění vozítka a překážky s možností uživatelsky upravovat vzdálenost 

překážky od vozítka. Toto grafické zobrazení bude po spuštění modelu pomocí ovládacích 

prvků reagovat na aktuální vzdálenost vozítka od překážky a pomocí naprogramovaného 

PSD regulátoru začne upravovat rychlost vozítka. Výsledek bude prezentován formou 

animovaného pohybu vozítka. 

Základní činnost aplikace bude ovládána obdobným způsobem jako aplikace pro 

logické řízení. Musí tedy obsahovat ovládací prvky pro spuštění modelu, zastavení modelu 

a pro pozastavení činnosti s možností obnovení. 

Kromě animovaného znázornění pohybu vozítka bude aplikace uživateli umožňovat 

sledovat stavy jednotlivých veličin (stav výstupů jednotlivých částí PSD regulátoru, stav 

regulované veličiny, regulační odchylky, akční veličiny) a to jak formou výpisu aktuální 

hodnoty dané veličiny, tak formou spojnicového grafu. Tento graf bude zobrazovat průběh 

veličin v čase. Aplikace by měla pro zobrazení průběhů veličin co nejlépe využít prostor, 

který bude mít k dispozici. 

Aplikace musí také umožňovat uživateli měnit parametry modelu a umožnit 

sledování změn v jeho běhu. Měnitelné parametry budou zahrnovat nastavení jednotlivých 

složek PSD regulátoru a nastavení hodnoty požadované velikosti regulované veličiny. 

Aplikace bude také umožňovat nastavení některých parametrů vozítka, jako například jeho 

minimální a maximální rychlost pohybu směrem k překážce a od ní. Možná bude také 

změna rychlosti vzorkování, kterou aplikace bude používat. 
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Součástí aplikace bude také možnost nastavit parametry zobrazovaných grafů. A 

možnost vybrat, které veličiny se v grafech budou zobrazovat. Tímto bude možno zvýšit 

přehlednost zobrazovaných údajů 

4.3 Vytvořená aplikace a její možnosti 

Vzniklá aplikace vycházející z požadavků, které jsem určil v předchozí kapitole 

umožňuje prezentaci principu fungování PSD regulátoru a grafické znázornění regulované 

soustavy. Výsledné grafické rozhraní aplikace bylo rozvrženo do dvou samostatných 

obrazovek, jejichž výběr je možný pomocí záložek v horní části grafického rozhraní.  

První záložka obsahuje obrazovku s konfiguračními volbami aplikace, které 

umožňují základní nastavení vlastností aplikace, regulátoru, vozítka a grafického 

znázornění průběhů. Konfigurační obrazovka je zobrazena na obrázku 14. 

 
Obrázek 14 - Konfigurační obrazovka aplikace s PSD regulátorem 
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Jak je z obrázku patrné, konfigurační volby jsou rozděleny do 4 kategorií. Každá 

kategorie se zabývá určitou části aplikace. Tyto volby a jejich možnosti budou podrobněji 

popsány v kapitole 4.3.3. 

Druhá obrazovka je určena k zobrazení vlastní regulované soustavy a ke grafickému 

vykreslení průběhů sledovaných hodnot. Obrazovka se skládá: 

• Z ovládacího panelu modelu, kde jsou k dispozici tlačítka pro jeho 

spuštění/pozastavení/zastavení.  

• Z vlastní reprezentace regulované soustavy, kde je znázorněno vozítko a překážka.  

• Z prostoru pro vykreslování spojnicových grafů průběhu sledovaných veličin 

• Z prostoru pro textový výpis hodnot sledovaných veličin.  

Vzhled obrazovky a rozmístění prvků je znázorněno na obrázku 15. 

 
Obrázek 15 - Obrazovka Model aplikace s PSD regulátorem 
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4.3.1 Možnosti aplikace 

Aplikace obsahuje programový algoritmus PSD regulátoru a umožňuje s jeho 

pomocí regulovat soustavu schematicky znázorněnou na obrázku 13 a v grafické podobě 

na obrázku 15. Grafická podoba užitá v aplikaci obsahuje také měřítko, které umožňuje 

základní přehled o vzdálenosti mezi vozítkem a překážkou. Hodnoty tohoto měřítka jsou 

v obrazových bodech (využívá se zkratka px z anglického slova pixel). Uživatel tak má 

možnost sledovat chování soustavy v reakci na regulační zásahy způsobené regulátorem.  

Po spuštění modelu začne být PSD regulátorem vyhodnocována vzdálenost od 

překážky, která je prezentována černým obdélníkem. Výstup regulátoru (akční veličina) je 

poté převedena na rychlost, která je vozítku nastavena. 

Vozítko se na základě nastavené rychlosti, která je z důvodu zjednodušení uvažována 

jako počet obrazových bodů  za sekundu (využívá se značení px/s), začne v modelu 

pohybovat. Tento pohyb způsobí změnu vzdálenosti vozítka od překážky. Tím dojde ke 

změně vstupního parametru PSD regulátoru a následnému upravení rychlosti vozítka. 

Tento cyklus je stále opakován a jeho výsledkem je animace pohybu vozítka dle zásahů 

regulátoru. 

Aby bylo možno sledovat chování modelu i při změnách v regulované soustavě, je 

uživateli dána možnost pohybovat s překážkou a tím ovlivňovat hodnotu regulované 

veličiny y(Ti). Uživatel může pohybovat překážkou pomocí myši, a tím se stává poruchou 

v(Ti) působící na soustavu. 

Zároveň s animací pohybu vozítka jsou zobrazovány důležité stavy modelu 

v informační částí grafického rozhraní. Tyto informace s možností pozastavit běh modelu 

umožňují získat základní přehled o hodnotách jednotlivých veličin, které se v modelu 

vyskytují  

Největší část grafického rozhraní je určena pro grafické znázornění průběhů veličin 

formou spojnicového grafu. Graf umožňuje zobrazení sedmi různých průběhů, které jsou 

získávány z modelu soustavy. Mezi zobrazitelné veličiny patří: 

y(Ti) – regulovaná veličina, vzdálenost vozítka od překážky. 

e(Ti) – regulační odchylka, která je vypočtena regulátorem 

u(Ti) – akční veličina, výstup regulátoru 
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up(Ti) – výstup proporcionální části regulátoru 

us(Ti) – výstup sumační části regulátoru 

ud (Ti) – výstup diferenční části regulátoru 

v(Ti) – rychlost vozítka 

Zobrazované veličiny jsou v grafu barevně odlišeny. Uživatel má k dispozici legendu 

grafu, kde jsou významy jednotlivých barev popsány. Legenda je ovladatelná a pomocí 

stisknutí myši na jejím názvu je možno její obsah buď zobrazit nebo skrýt. 

V konfigurační části aplikace je uživateli umožněno nastavit některé parametry 

modelu. Tyto parametry jsou podrobněji popsány v kapitole 4.3.3. Díky možnosti měnit 

tyto parametry má uživatel možnost silně ovlivnit chování soustavy. Dokonce i takovým 

způsobem, kdy regulace zapříčiní srážku vozítka s překážkou. Vzhledem k tomu, že 

aplikace je primárně zaměřena na prezentaci chování PSD regulátoru, nebyly stavy, kdy 

dojde ke střetu s překážkou, v aplikaci řešeny. Vozítko má tedy možnost překážkou volně 

projíždět, i když v reálné situaci by došlo ke srážce. 

4.3.2 Ovládání aplikace 

Ovládání aplikace je obdobné jako u aplikace s ukázkou logického řízení a je 

umístěno na záložce Model. Obdobně jako u předchozí aplikace je tvořeno třemi tlačítky. 

Funkce těchto tlačítek je následující : 

Tlačítko Start slouží ke spuštění modelu. Při stisku tohoto tlačítka začne v modelu 

běžet čas a regulátor začne cyklicky vyhodnocovat vzdálenost vozítka od překážky a 

nastavovat jeho rychlost. Spustí se animace pohybu vozítka a dochází k výpisu informací a 

vykreslování grafů. V případě, že byl předtím model zastaven tlačítkem Stop, dojde také 

k vymazání grafů a vypisovaných informací. 

Tlačítkem Pause je možno dočasně zastavit průběh času v modelu. Poté je možné 

běh opět spustit. Je tím uživateli dána možnost prohlídky grafů a vypsaných hodnot. 

Tlačítko Stop slouží k zastavení modelu a k jeho uvedení do výchozího stavu. Při 

stisku tlačítka dojde k umístění vozítka a překážky do výchozích poloh. Tlačítko je 

nastaveno tak, že do stisku tlačítka Start zůstanou uživateli k dispozici poslední vypsané 

hodnoty a průběhy v grafech. 
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4.3.3 Možnosti uživatele – konfigurace 

Pro konfiguraci aplikace má uživatel k dispozici obrazovku s konfiguračními 

volbami, jak je vidět na obrázku 14. Tato konfigurační obrazovka je rozdělena do 4 částí. 

Každá část se zabývá nastavením určité části aplikace. Tyto části jsou následující: 

Nastavení vozítka 

Zde je umožněno ovlivnit rychlost, s jakou se vozítko v modelu pohybuje. Pro každý 

směr vozítka jsou k dispozici dvě omezující hodnoty. 

• Minimální rychlost vpřed [px/s] určuje minimální rychlost, jakou se vozítko může 

pohybovat směrem k překážce. Pokud dojde u vozítka k nastavení nižší hodnoty 

rychlosti směrem k překážce, než je zde uvedeno, vozítko se zastaví. 

• Maximální rychlost vpřed [px/s] určuje maximální rychlost, jakou se vozítko může 

pohybovat směrem k překážce. Pokud dojde u vozítka k nastavení vyšší hodnoty 

rychlosti směrem k překážce, než je zde uvedeno, vozítko se bude pohybovat touto 

rychlostí. 

• Minimální rychlost vzad [px/s] určuje minimální rychlost, jakou se vozítko může 

pohybovat směrem od překážky. Pokud dojde u vozítka k nastavení nižší hodnoty 

rychlosti směrem od překážky, než je zde uvedeno, vozítko se zastaví. 

• Maximální rychlost vzad [px/s] určuje maximální rychlost, jakou se vozítko může 

pohybovat směrem od překážky. Pokud dojde u vozítka k nastavení vyšší hodnoty 

rychlosti směrem od překážky, než je zde uvedeno, vozítko se bude pohybovat touto 

rychlostí. 

Směry těchto rychlostí jsou brány vzhledem k úvodnímu postavení vozítka a 

překážky, a to i v případě, že vlivem regulace dojde k záměně jejich vzájemné polohy, jak 

bylo popsáno na konci kapitoly 4.3.1. 

Nastavení regulátoru 

Umožňuje uživateli nastavovat parametry PSD regulátoru. Nastavení parametrů 

regulátoru spolu s nastavením vzorkovací frekvence (které se provádí v části Obecné 

nastavení) silně ovlivní chování celého modelu. Nastavování a kombinování hodnot těchto 
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parametrů a sledování jakým způsobem ovlivní chování modelu umožňuje uživateli 

pochopit jejich činnost v automatické regulaci 

• Parametr složky P regulátoru (Kp) položka je určena k nastavení hodnoty parametru. 

Parametr je následně využit při výpočtu proporcionální části akční veličiny regulátoru, 

jak je uvedeno ve vzorci č. 7 na straně 22. 

• Parametr složky S regulátoru (Ks) položka je určena k nastavení hodnoty parametru. 

Parametr je následně využit při výpočtu sumační části akční veličiny regulátoru, jak je 

uvedeno ve vzorci č. 8.2 na straně 22. 

• Parametr složky D regulátoru (Kd) položka je určena k nastavení hodnoty parametru. 

Parametr je následně využit při výpočtu diferenční části akční veličiny regulátoru, jak je 

uvedeno ve vzorci č. 9.2 na straně 23. 

• Nastavení požadované hodnoty (W) [px] položka je určena k nastavení požadované 

hodnoty regulované veličiny. Parametr je následně využit při výpočtu regulační 

odchylky v PSD regulátoru. 

V případě, že jsou hodnoty parametrů regulátoru nastaveny na nulu, pak vzhledem 

k použitým vzorcům dojde k vypnutí dané části regulátoru. 

Nastavení grafu 

• Počátek časové osy nastavuje minimální hodnotu na vodorovné ose grafu, od které se 

budou průběhy zobrazovat. Standardně je nastavena na hodnotu 0, aby docházelo 

k vykreslení průběhů od doby spuštění modelu. 

• Konec časové osy nastavuje maximální hodnotu na vodorovné ose grafu, do které se 

budou průběhy zobrazovat. Standardně je nastavena na hodnotu 40, graf tak zobrazuje 

najednou průběh 40 sekund. Současně s parametrem Počátek časové osy tvoří rozsah 

vodorovné osy grafu. 

• Minimum osy y nastavuje minimální hodnotu na svislé ose grafu, od které se budou 

průběhy zobrazovat. Standardně je nastavena na hodnotu -100. 

• Maximum osy y nastavuje maximální hodnotu na svislé ose grafu, do které se budou 

průběhy zobrazovat. Standardně je nastavena na hodnotu 100. Spolu s parametrem 

Minimum osy y vytváří rozsah grafu na svislé ose. 
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• Velikost mřížky časové osy nastavuje krok, po kterém je vytvářena mřížka. V tomto 

kroku jsou také vypsána čísla sloužící k popisu hodnot na ose. Nastavení této hodnoty 

umožňuje uživateli uzpůsobit zobrazení grafu a zajistit tak jeho čitelnost. 

• Velikost mřížky y nastavuje krok, po kterém je vytvářena mřížka. V tomto kroku jsou 

také vypsána čísla sloužící k popisu hodnot na ose.  Nastavení této hodnoty umožňuje 

uživateli uzpůsobit zobrazení grafu a zajistit tak jeho čitelnost. 

Obecná nastavení 

• Rychlost vzorkování [ms] umožňuje uživateli nastavit hodnotu, v jaké probíhá cyklické 

zpracování hodnot PSD regulátorem. Na rozdíl od aplikace pro logické řízení je v této 

aplikaci využit pouze jeden časovač, který má na starosti jak fungování PSD regulátor, 

tak i vlastní pohyb vozítka. V případě, že bude tato hodnota nastavena na vyšší hodnotu, 

stane se animace pohybu vozítka viditelně skokovou z důvodu vykreslování vozítka 

v době, kdy se načítá jeho nová poloha PSD regulátorem. Toto zobrazení je podobné 

tomu, jakým pohyb diskrétně vnímá PSD regulátor. 

• Zobrazuj průběh y(Ti) [px] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu regulované veličiny v grafu. 

• Zobrazuj průběh e(Ti) [px] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu regulační odchylky v grafu. 

• Zobrazuj průběh u(Ti) [px/s] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu akční veličiny v grafu. 

• Zobrazuj průběh up(Ti) [px/s] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu proporcionální části akční veličiny v grafu. 

• Zobrazuj průběh us(Ti) [px/s] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu sumační části akční veličiny v grafu. 

• Zobrazuj průběh ud(Ti) [px/s] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu diferenční části akční veličiny v grafu. 

• Zobrazuj průběh v [px/s] – zaškrtnutí políčka u této možnosti zapne vykreslování 

průběhu rychlosti vozítka v grafu. 
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4.3.4 Možnosti uživatele – model 

Záložka Model obsahuje vlastní grafické znázornění modelu a prostředky pro výpis a 

vykreslení průběhu hodnot. V této části aplikace má uživatel možnost spouštět a zastavovat 

běh modelu a ovlivňovat model změnou polohy překážky, od které si má vozítko udržovat 

konstantní vzdálenost. Jak aplikace reaguje na ovlivnění modelu je zobrazeno na 

následujících obrázcích. 

 
Obrázek 16 - Model s PSD regulátorem před zásahem uživatele 

Obrázek 16 zobrazuje stav aplikace v čase 6,578s po spuštění modelu s nastavením, 

které je zobrazeno na obrázku 14. Jak je vidět, vozítko se přiblížilo k překážce na 

požadovanou vzdálenost 50px. V informační části grafického rozhraní je zobrazeno, že 

došlo ke 127 zpracováním regulované veličiny PSD regulátorem. V době kterou obrázek 

zachycuje je hodnota regulované veličiny 50px. Regulační odchylka a akční veličina je 

rovna 0. Rychlost vozítka je také nulová. 
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Pokud při dalším běhu modelu použije uživatel myš a s její pomocí začne pohybovat 

s překážkou, může následný průběh vypadat například tak, jak je zobrazeno na  

obrázku 17. 

 
Obrázek 17 - Model s PSD regulátorem po zásahu uživatele 

Z průběhu regulované veličiny, která je v grafu znázorněna červeně došlo přibližně 

v čase 15s od spuštění modelu k odsouvání překážky od vozítka. Křivka regulované 

veličiny se pohybuje nad hodnotou požadovaných 50px a modře označený průběh 

regulační odchylky je různý od nuly. Současně je zobrazena reakce regulátoru a jeho 

výstupu, jehož průběh je v grafu značen zeleně. Poté byl pohyb zastaven a díky regulaci 

došlo k přiblížení vozítka na požadovanou vzdálenost. 

Přibližně v čase 22,5s po spuštění modelu začal uživatel překážku přisouvat směrem 

k vozítku, tím došlo ke snížení požadované vzdálenosti. Reakce regulátoru je opět patrná 

z průběhu jednotlivých veličin. 

Po přibližně 31 sekundách běhu modelu uživatel opět odsunul překážku od vozítka, 

což mělo za následek opětovnou výchylku regulační odchylky od nuly a spuštění regulace. 
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Poté co byla pozice vozítka upravena na správnou vzdálenost, byl v čase 38,171s běh 

aplikace pozastaven. 

Výše popsaný příklad ukazuje základní možnosti, jak může uživatel ovlivňovat 

spuštěný model. Zároveň má uživatel možnost i v době běhu modelu měnit konfigurační 

volby aplikace v záložce Konfigurace. Může tedy i při běhu modelu změnit například 

parametry PSD regulátoru. 

4.4 Vnitřní struktura aplikace 

Pro vývoj aplikace byly zvoleny stejné prostředky jako pro aplikaci s logickým 

řízením. Název hlavní třídy appletu této aplikace je AppletPSD.  

Využívané třídy a jejich propojení je znázorněno v třídním diagramu, který je uveden 

v Příloze 2 diplomové práce. Následuje popis hlavních funkčních celků. 

4.4.1 AppletPSD – hlavní třída appletu 

Instance této třídy je vytvořena při inicializaci appletu internetovým prohlížečem, 

který zároveň vyvolá její metodu Init(). Tato metoda je využita k inicializaci všech 

potřebných objektů a k načtení souborů, které aplikace ke svojí práci potřebuje. Třída 

zodpovídá za zpracování uživatelských požadavků na ovládání modelu. Obsahuje tedy 

metody pro spouštění a zastavování modelu. Tyto metody jsou spojeny s ovládáním 

časovače, který je také součástí této třídy. 

Zpracování signálu časovače zajišťuje cyklické volání metody, jejíž součástí je 

algoritmus, který zajišťuje vlastní běh modelu. Při spuštěném modelu dochází 

k následujícím činnostem. 

Na začátku každého průběhů dojde k vypočtení nové pozice vozítka na základě 

rychlosti, kterou mu při minulém průběhu nastavil regulátor, a času, který od posledního 

průběhu uběhl. Při výpočtech se nepočítá s pevnou dobou cyklu, která je nastavena 

uživatelem, ale s reálnou dobou mezi začátky cyklů, která je získána ze systémového času. 

Tím je zajištěn přesnější výpočet, protože vlivem různých událostí v systému, na kterém je 

aplikace spuštěna, se může doba mezi průběhy lišit. Při prvním průběhu je tedy rychlost 

vozítka nulová. 
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Poté, co dojde k výpočtu nové polohy vozítka, je získána jeho aktuální vzdálenost od 

překážky. Tato vzdálenost je využita jako vstup pro regulátor, který na jejím základě 

spočítá regulační odchylku. Tu s využití vzorců č.7, č.8.2 a č. 9.2, spolu se znalostí doby 

od posledního výpočtu, využije pro výpočet výstupu jednotlivých částí regulátoru, ze 

kterých součtem získá celkovou akční veličinu. 

Hodnota akční veličiny je nastavena jako nová hodnota rychlosti vozítka. Je třeba 

brát do úvahy, že znaménko akční veličiny určuje směr pohybu vozítka. V tomto případě 

záporná hodnota znamená pohyb směrem k překážce (dle výchozího postavení vozítka a 

překážky). Kladná hodnota znamená pohyb od překážky (dle výchozího postavení vozítka 

a překážky). O správné zpracování směru pohybu se stará objekt reprezentující vozítko. 

Schematické znázornění funkce časovače je na obrázku 18. 

 
Obrázek 18 - Schéma činností časovače v aplikaci s PSD regulátorem 

Na konci každého průběhu je ještě zajištěno vypsání a vykreslení aktuálních hodnot a 

překreslení pozice vozítka. 
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4.4.2 PSD – třída reprezentující PSD regulátor 

Tato třída v aplikaci reprezentuje PSD regulátor. Při cyklickém zpracování, které 

probíhá v hlavní třídě appletu, je volána metoda countOutput(Double delays, Double y) 

této třídy, která zajišťuje získání aktuální hodnoty výstupu PSD regulátoru. Výpočet 

probíhá na základě vzorců č. 7, č. 8.2 a č. 9.2 uvedených na straně číslo 22 a 23 diplomové 

práce. Výpočet je upraven pro diferenciální část tak, aby při prvním průběhu byla 

výstupem nulová hodnota. 

4.4.3 GraphicalModel - třída reprezentující grafické zobrazení modelu 

Třída má na starosti grafické znázornění modelu a jeho animaci. Stará se tedy o 

vykreslování vozítka a překážky. Obsluhuje uživatelské přesouvání překážky a zároveň 

dává k dispozici informace o aktuálním stavu modelu (například o vzdálenosti mezi 

vozítkem a překážkou nebo o aktuální rychlosti vozítka). Součástí třídy je grafický 

podklad, na kterém jsou vozítko a překážka vykreslovány, součástí podkladu je také 

měřítko vzdáleností. 

Součástí třídy jsou dvě vnitřní třídy, které reprezentují vozítko (třída Car) a překážku 

(třída Barrier). Třída Car poskytuje grafickou reprezentaci vozítka a je nositelem 

informací o něm (poloha, rychlost). Zároveň poskytuje metody pro zajištění jeho pohybu. 

Třída Barrier má na starosti grafickou prezentaci překážky. Stará se o zpracování 

požadavků od uživatele na její přesunutí a obsahuje metody pro zjištění její aktuální 

polohy. 
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5 Aplikace zaměřená na chování soustavy 
základních dynamických prvků 

Aplikace je zaměřena na soustavu základních dynamických prvků, které se využívají 

při popisu regulované soustavy. Cílem aplikace je přiblížit uživatelům dynamické chování 

prvků, ze kterých se soustavy mohou skládat. Od předchozích aplikací se liší především 

tím, že se nejedná o počítačové znázornění regulované soustavy, ale o vytvoření soustavy 

ze základních dynamických prvků, které se pro popis regulovaných soustav využívají. 

Uživateli tedy bude umožněno využít předefinovaných základních dynamických 

prvků a sestavit je do jednoduché soustavy. Z důvodu rozsahu práce a složitosti výsledné 

aplikace bylo rozhodnuto využívat pouze sériové a paralelní zapojení těchto členů.  

Aplikace po nadefinování takovéhoto abstraktního systému bude umožňovat 

uživateli sledovat chování členů v čase s možností ovlivňovat vstup do soustavy. Ke 

sledování bude využito grafu se spojnicovým znázorněním požadovaných hodnot. 

5.1 Teoretický základ 

Tento příklad pracuje s uživatelsky nadefinovanou soustavou základních 

dynamických členů. Pro definici soustavy bude zvolen obdobný systém, jaký využívá 

například modul Simulink, který je součástí software pro matematické výpočty Matlab. 

5.1.1 Popis regulované soustavy 

Regulovanou soustavu je možno považovat za systém složený z různých prvků. Při 

dostatečném zvýšení rozlišovací úrovně je možné regulovanou soustavu popsat s využitím 

základních dynamických prvků. Těchto základních dynamických prvků je relativně malé 

množství. 

Pro tyto dynamické členy, jakožto elementární prvky, na které je možno soustavu 

rozdělit, máme k dispozici jejich charakteristiky. Složitější regulovanou soustavu je pak 

možno vyjádřit spojením těchto dynamických členů. K tomuto účelu se využívá algebry 

blokových schémat, která umožňuje jejich jednoduché propojení znázorněné spojením 

vstupů a výstupů jednotlivých prvků.  
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Základní dynamické členy je dle [2] možno rozdělit na proporcionální dynamické 

členy, integrační dynamické členy, derivační dynamické členy a dynamický člen typu 

dopravní zpoždění (tento člen je specifický, jedná se pouze o posunutí signálu v čase). 

5.1.2 Dynamické členy 

Tabulka 2 a tabulka 3 udávají základní vlastnosti dynamických členů, tak jak jsou 

popisovány v učebních textech [2] využívaných na VŠB – TU Ostrava. Toto členění se 

využívá také v literatuře (např. [4]). V tabulce jsou zapsány diferenciální rovnice, z nich 

vyplývající obraz v Laplaceově transformaci a operátorový přenos daného dynamického 

členu, který je odvozen z příslušného obrazu.  

Tabulka 2 - Popis dynamických členů - první část 

Proporcionální dynamický člen nultého řádu – ideální 

Diferenciální rovnice: )()( 00 txbtya =  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()( 00 sXbsYa =  

Operátorový přenos : 

0

0

)(
)(

)(
a

b

sX

sY
sGs ==  

Proporcionální dynamický člen prvního řádu 

Diferenciální rovnice: )()()(' 001 txbtyatya =+  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()()( 001 sXbsYassYa =+  

Operátorový přenos : 

01

0

)(
)(

)(
asa

b

sX

sY
sGs

+

==  

Proporcionální dynamický člen druhého řádu 

Diferenciální rovnice: )()()(')('' 0012 txbtyatyatya =++  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()()()( 001
2

2 sXbsYassYasYsa =++  

Operátorový přenos : 
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2

2

0
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b

sX
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sGs

++

==  



Ladislav Hauseker: Grafický nástroj pro podporu výuky Teorie systémů a řízení 

2013  37 

Tabulka 3 - Popis dynamických členů - druhá část 

Integrační dynamický člen ideální 

Diferenciální rovnice: )()(' 01 txbtya =  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()( 01 sXbssYa =  

Operátorový přenos : 

sa

b

sX

sY
sGs

1

0

)(
)(

)( ==  

Integrační dynamický člen reálný (se setrvačností) 

Diferenciální rovnice: )()(')('' 012 txbtyatya =+  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()()( 01
2

2 sXbssYasYsa =+  

Operátorový přenos : 

sasa

b

sX

sY
sGs

1
2

2

0

)(
)(

)(
+

==  

Derivační dynamický člen ideální 

Diferenciální rovnice: )(')( 10 txbtya =  

Obraz v Laplaceově transformaci :  )()( 10 ssXbsYa =  

Operátorový přenos : 

0

1

)(
)(

)(
a

sb

sX

sY
sGs ==  

Dynamický člen typu dopravní spoždění 

Diferenciální rovnice: )()( dTtxty −=  

Operátorový přenos : sT

s
de

sX

sY
sG

−

==

)(
)(

)(  

5.1.3 Chování dynamických členů v čase 

I když se pro popis dynamického chování výše uvedených členů často používá jejich 

operátorový přenos, který umožňuje odstranit časovou závislost a převést diferenciální 

rovnice na rovnice algebraické a následně umožňuje díky algebře blokových schémat 

jednoduší práci se soustavou propojených základních dynamických členů, pro potřeby 
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výukové aplikace se příliš nehodí. Aby aplikace umožnila zobrazení průběhu veličiny 

určitým členem, případně určitou skupinou členů, je třeba počítat výsledky v časové rovině 

s využitím diskrétního vstupu a výstupu. 

Pro potřeby aplikace je tedy nutné numerické řešení diferenciálních rovnic 

základních dynamických členů. V případě řešení soustavy těchto členů, je pak možné 

jejich postupné řešení a předání výsledků jednoho členu na vstup členu následného. 

5.1.4 Numerické řešení diferenciálních rovnic 

Postupy využívané pro numerické řešení diferenciálních rovnic vycházejí z [1]. 

Diferenciální rovnice může být zapsána buď v obecném tvaru: 

 0)',,( =yytF  (11) 

Případně ve tvaru explicitním: 

 ),(' ytfy =  (12) 

Pro výpočet je nutné mít zadanou počáteční podmínku, nejčastěji ve tvaru: 

 
00 )( yty =  (13) 

Výpočet diferenciální rovnice probíhá postupně po krocích, kdy pro výpočet každé 

následující hodnoty, je potřebné znát minimálně délku kroku (h) a hodnotu výsledku 

předcházejícího kroku. S výpočtem se vždy začíná v bodě (čase) 0t , pro který máme 

zadánu počáteční hodnotu, a postupuje se po krocích o určité velikosti (často se využívá 

konstantní velikost kroku, ale není to podmínkou), která nám pro každou následující 

hodnotu htt ii +=
+1  umožní spočítat přibližnou hodnotu )( 1+ity . 

Různé algoritmy výpočtu hodnot jsou odvozeny z Taylorova rozvoje dané funkce 

v bodě, jenž mát tvar: 
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Dle [2] algoritmy které využívají tohoto principu výpočtu, mají různou míru 

přesnosti a složitost výpočtu. 

Eulerova metoda je základní a asi nejjednodušší metoda pro numerický výpočet 

diferenciálních rovnic. Využívá toho, že při dostatečně malé velikosti kroku h, je možno 

v Taylerově rozvoji zanedbat všechny členy pravé strany počínaje třetím. Získaná rovnice 

je pak ve tvaru: 

 )(')()( tyhtyhty ⋅+=+  (15) 

Z toho pro první krok vyplývá funkce ve tvaru : 

 ),()(' 000001 ytfhytyhyy ⋅+=⋅+=  (16) 

V případě potřeby výpočtu diferenciální rovnice druhého řádu, která bude potřebná 

pro proporcionální člen druhého řádu a pro reálný integrační člen, se výpočet provede ve 

dvou krocích s  pomocnou substitucí funkce. Pro diferenciální rovnice druhého řádu 

vypadá Eulerova metoda následovně: 

Úvodní rovnici v explicitním tvaru je možno zapsat následovně: 

 )',,('' yytfy =  (17) 

Stejně jako v případě diferenciální rovnice prvního řádu, je nutné zadat počáteční 

podmínky: 

 
10 )( Kty = , 20 )(' Kty =  (18,19) 

Vlastní výpočet diferenciální rovnice druhého řádu pomocí Eulerovy metody je 

následující.  

Diferenciální rovnice druhého řádu v explicitním tvaru: 

 )',,('' yytfy =  (20) 

Substituční funkce: 

 )(')( tytz =  (21) 

 )('')(' tytz =  (22) 
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Výpočet substituční funkce: 

 ),,( iiiihi zytfhzz ⋅+=
+

 (23) 

Výpočet výsledné hodnoty s využitím předchozího výsledku: 

 
iihi zhyy ⋅+=

+
 (24) 

Výše popsané způsoby výpočtu jsou velmi rychlé a umožňují snadné 

naprogramování. Nicméně podle informací v [1] se jedná o metodu s nejmenší přesností 

(metoda s přesností druhého řádu), která je značně závislá na velikosti kroku h.  

Metoda Runge-Kuta je pravděpodobně nejčastěji využívaná metoda pro numerické 

řešení diferenciálních rovnic. Na rozdíl od Eulerovy metody má tato metoda přesnost 

čtvrtého řádu. Při každém kroku se v této metodě počítají čtyři pomocné veličiny.  

Postup výpočtu diferenciální rovnice prvního řádu, vycházející z jejího explicitního 

zadání, počátečních podmínek a kroku h je následující: 

Nejprve výpočet pomocných proměnných 1k  až 4k : 

 ),(1 ii ytfhk ⋅=  (25) 

 
)

2
,

2
( 1

2

k
y

h
tfhk ii ++⋅=  

(26) 

 
)

2
,

2
( 2

3

k
y

h
tfhk ii ++⋅=  

(27) 

 ),( 34 kyhtfhk ii ++⋅=  (28) 

A výpočet výsledné hodnoty: 

 
)22(

6
1

4321 kkkkyy ihi ++++=
+

 
(29) 

Při numerickém výpočtu diferenciální rovnice druhého řádu, je možno postupovat 

obdobným způsobem jako při použití Eulerovy metody. Výpočet je tedy možno provést 

s pomocí substituce.  

Postup výpočtu diferenciální rovnice druhého řádu, vycházející z jejího explicitního 

zadání, počátečních podmínek a kroku h je následující: 
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Výpočet pomocných proměnných 1zk  až 4zk  pro substituční funkci z(t): 

 ),,(1 iiiz zytfhk ⋅=  (30) 

 
)

2
,,

2
( 1

2

k
zy

h
tfhk iiiz ++⋅=  

(31) 

 
)

2
,,

2
( 2

3

k
zy

h
tfhk iiiz ++⋅=  

(32) 

 ),,( 34 kzyhtfhk iiiz ++⋅=  (33) 

Výsledné hodnoty pro substituci: 

 
)22(

6
1

4321 zzzzihi kkkkzz ++++=
+

 
(34) 

Z definice substituce, je možno nyní vypočíst další pomocné proměnné, díky 

substituci dojde k značnému zjednodušení jejich výpočtu: 

 )(1 hizfhk
+

⋅=  (35) 

 
)

2
( 1

2

k
zfhk hi +⋅=

+
 

(36) 

 
)

2
( 2

3

k
zfhk hi +⋅=

+
 

(37) 

 )( 34 kzfhk hi +⋅=
+

 (38) 

A výpočet celkového výsledku: 

 
)22(

6
1

4321 kkkkyy ihi ++++=
+

 
(39) 

Tato metoda numerického výpočtu, je stále poměrně jednoduchá a přitom poskytuje 

relativně dobrou míru přesnosti výsledků. 

Pro numerický výpočet diferenciálních rovnic (prvního i druhého řádu) existují i 

další metody. Pro potřeby vyvíjené aplikace jsou Eulerova metoda a metoda Runge-Kutta 

dostatečné. 



Ladislav Hauseker: Grafický nástroj pro podporu výuky Teorie systémů a řízení 

2013  42 

5.1.5 Numerické výpočty dynamických členů regulačních obvodů 

Diferenciální rovnice dynamických členů regulačních obvodů pak můžeme na 

základě výše uvedených metod upravit pro numerické výpočty následovně. Při výpočtech 

se uvažuje, že jsou vždy zadány reálné výchozí hodnoty (hodnoty v čase 0t ). 

Proporcionální dynamický člen nultého řádu: 

Není nutné řešit výše popsanými metodami. Tento dynamický člen je možno počítat 

přímo. 

Rovnice dynamického členu:  

 )()( 00 txbtya =  (40) 

 

Výpočet dynamického členu: 

 
)()(

0

0 tx
a

b
ty =  

(41) 

Proporcionální dynamický člen prvního řádu: 

Diferenciální rovnice dynamického členu: 

 )()()(' 001 txbtyatya =+  (42) 

 
)()()('

1

0

1

0 ty
a

a
tx

a

b
ty −=  

(43) 

Výpočet hodnoty y Eulerovou metodou v čase t při velikosti kroku h: 

 
))()(()()(

1

0

1

0 hty
a

a
tx

a

b
hhtyty −−⋅+−=  

(44) 

Výpočet hodnoty y metodou Runge-Kutta v čase t při velikosti kroku h: 

 
))()((

1

0

1

0
1 hty

a

a
tx

a

b
hk −−⋅=  

(45) 

 
))

2
)(()(( 1

1

0

1

0
2

k
hty

a

a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

(46) 
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))

2
)(()(( 2

1

0

1

0
3

k
hty

a

a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

 

(47) 

 
)))(()(( 3

1

0

1

0
4 khty

a

a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

(48) 

 
)22(

6
1

)()( 4321 kkkkhtyty ++++−=  
(49) 

Proporcionální dynamický člen druhého řádu: 

Diferenciální rovnice dynamického členu: 

 )()()(')('' 0012 txbtyatyatya =++  (50) 

 
)(')()()(''

2

1

2

0

2

0 ty
a

a
ty

a

a
tx

a

b
ty −−=  

(51) 

Výpočet hodnoty y Eulerovou metodou v čase t při velikosti kroku h pomocí 

substituce: 

 )(')( tytz =  (52) 

 )('')(' tytz =  (53) 

 
))()()(()()(

2

1

2

0

2

0 htz
a

a
hty

a

a
tx

a

b
hhtztz −−−−⋅+−=  

(54) 

 )()()( tzhhtyty ⋅+−=  (55) 

Výpočet hodnoty y metodou Runge-Kutta v čase t při velikosti kroku h pomocí 

substituce (substituce je shodná s Eulerovou metodou): 

 
))()()((

2

1

2

0

2

0
1 htz

a

a
hty

a

a
tx

a

b
hk z −−−−⋅=  

(56) 

 
))

2
)(()()(( 1

2

1

2

0

2

0
2

z
z

k
htz

a

a
hty

a

a
tx

a

b
hk +−−−−⋅=  

(57) 

 
))

2
)(()()(( 2

2

1

2

0

2

0
3

z
z

k
htz

a

a
hty

a

a
tx

a

b
hk +−−−−⋅=  

(58) 
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)))(()()(( 3

2

1

2

0

2

0
4 zz khtz

a

a
hty

a

a
tx

a

b
hk +−−−−⋅=  

(59) 

 
)22(

6
1

)()( 4321 zzzz kkkkhtztz ++++−=  
(60) 

 )(1 tzhk ⋅=  (61) 

 
)

2
)(( 1

2

k
tzhk +⋅=  

(62) 

 
)

2
)(( 2

3

k
tzhk +⋅=  

(63) 

 ))(( 34 ktzhk +⋅=  (64) 

 
)22(

6
1

)()( 4321 kkkkhtyty ++++−=  
(65) 

Integrační dynamický člen ideální: 

Diferenciální rovnice dynamického členu: 

 )()(' 01 txbtya =  (66) 

 
)()('

1

0 tx
a

b
ty =  

(67) 

Výpočet hodnoty y Eulerovou metodou v čase t při velikosti kroku h: 

 
)()()(

1

0 tx
a

b
hhtyty ⋅+−=  

(68) 

V případě ideálního integračního dynamického členu je výsledek výpočtu pomocí 

metody Runge-Kutta stejný jako při využití Eulerovy metody. 

Integrační dynamický člen reálný (se setrvačností): 

Diferenciální rovnice dynamického členu: 

 )()(')('' 012 txbtyatya =+  (69) 

 
)(')()(''

2

1

2

0 ty
a

a
tx

a

b
ty −=  

(70) 
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Výpočet hodnoty y Eulerovou metodou v čase t při velikosti kroku h pomocí 

substituce: 

 )(')( tytz =  (71) 

 )('')(' tytz =  (72) 

 
))()(()()(

2

1

2

0 htz
a

a
tx

a

b
hhtztz −−⋅+−=  

(73) 

 )()()( tzhhtyty ⋅+−=  (74) 

Výpočet hodnoty y metodou Runge-Kutta v čase t při velikosti kroku h pomocí 

substituce (substituce je shodná s Eulerovou metodou): 

 
))()((

2

1

2

0
1 htz

a

a
tx

a

b
hk z −−⋅=  

(75) 

 
))

2
)(()(( 1

2

1

2

0
2

z
z

k
htz

a

a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

(76) 
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2
)(()(( 2
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0
3

z
z

k
htz
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a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

(77) 

 
)))(()(( 3

2

1

2

0
4 zz khtz

a

a
tx

a

b
hk +−−⋅=  

(78) 

 
)22(

6
1

)()( 4321 zzzz kkkkhtztz ++++−=  
(79) 

 )(1 tzhk ⋅=  (80) 

 
)

2
)(( 1

2

k
tzhk +⋅=  

(81) 

 
)

2
)(( 2

3

k
tzhk +⋅=  

(82) 

 ))(( 34 ktzhk +⋅=  (83) 

 
)22(

6
1

)()( 4321 kkkkhtyty ++++−=  
(84) 



Ladislav Hauseker: Grafický nástroj pro podporu výuky Teorie systémů a řízení 

2013  46 

Derivační dynamický člen 

Diferenciální rovnice dynamického členu: 

 )(')( 10 txbtya =  (85) 

 
)(')(

0

1 tx
a

b
ty =  

(86) 

Numerický výpočet derivace se provádí na základě následujícího vzorce, znalosti 

předchozího výsledku a kroku h: 

 

h

xfhxf
hxd

)()(
),(

++
=  

(87) 

Pro derivační dynamický člen tedy platí následující numerický výpočet: 

 

h

htxtx

a

b
ty

)()(
)(

0

1 −−
⋅=  

(88) 

Dynamický člen typu dopravní zpoždění 

U tohoto dynamického členu bude numerický výpočet nahrazen programově polem 

hodnot v jednotlivých časových intervalech. 

5.2 Požadavky na aplikaci 

Požadavky na vytvářenou aplikaci, vyplývající z popisu úlohy a z teoretických 

základů. Všeobecné požadavky na aplikaci jsou shodné jako v kapitole 3.2.1. 

5.2.1 Požadavky vyplývající z dané úlohy 

Úkolem aplikace je umožnit uživateli sledovat změny veličiny při průchodu 

systémem základních dynamických členů, které jsme popsaly v kapitole 5.1. Aby toto bylo 

možné, musí aplikace umožnit uživateli nejprve vytvořit systém vzájemně propojených 

dynamických členů. 

Tvorba systému propojených dynamických členů musí uživateli umožňovat výběr ze 

základních dynamických členů, u kterých pak na základě vlastního rozhodnutí určí, který 

je v posloupnosti vstupní a který výstupní. Pro vytvoření takovéhoto systému bude 

výhodné užít nástroj, který bude reprezentovat jednotlivé členy a jejich závislosti graficky.  
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Součástí systému nebudou pouze základní dynamické členy, ale také člen, který 

reprezentuje vstup do soustavy. Tento člen bude tedy generátorem vstupní funkce 

(signálu), která bude soustavou procházet. Celá soustava dynamických členů bude potom 

postupně počítána na základě diskrétních hodnot této funkce v čase. Aby měl uživatel co 

největší možnost porozumět chování dynamického prvku, případně systému dynamických 

prvků, bude vstupní člen umožňovat zvolit místo vstupná funkce, uživatelsky ovládaný 

vstup. 

Při definici systému dynamických členů, bude také uživateli umožněno nastavit 

parametry těchto členů tak, jak jsou definovány v kapitole 5.1.  

Poté co uživatel nadefinuje systém dynamických členů a jejich parametrů, bude mu 

aplikace schopna zobrazit hodnoty výstupů jednotlivých členů formou spojnicového grafu. 

Aby byla zachována přehlednost, bude mít uživatel možnost zvolit, jaké členy se budou 

zobrazovat a jakou barvu má jejich zobrazení mít. 

Pro graf průběhů veličin jednotlivých dynamických členů bude vhodné využít co 

největší část grafického rozhraní, které bude mít aplikace k dispozici z důvodu co největší 

přehlednosti. Součástí grafu také bude legenda zobrazovaných údajů. 

Protože jsou zobrazované údaje závislé na čase, musí aplikace obsahovat obdobné 

ovládací prvky jako aplikace předchozí, tj. uživatel musí mít možnost spustit a zastavit běh 

času, případně běh času pozastavit a znovu spustit. 

Aby bylo možno pracovat s hodnotami v různém rozsahu a s různou dobou 

vzorkování, musí aplikace obsahovat možnosti nastavení parametrů grafu a rychlosti 

časovače. 

5.3 Vytvořená aplikace a její možnosti 

Vytvořená aplikace využívá zkušeností získaných při tvorbě předchozích dvou 

aplikací. Vzhledem k potřebě rozdělení činnosti na tvorbu soustavy dynamických členů, 

sledování průběhu veličin v této soustavě a konfiguraci aplikace, byla aplikace rozdělena 

do tří obrazovek přístupných obdobně jako v předchozí aplikaci pomocí záložek. 

Obdobně jako u předchozí aplikace slouží obsah první záložky, která je nazvána 

Konfigurace a Informace, ke konfiguraci aplikace. Konfigurační možnosti se v tomto 
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případě omezují pouze na nastavení grafu, které je obdobné jako v aplikaci s PSD 

regulátorem a na nastavení rychlosti vzorkování, které je využito při numerických 

výpočtech dynamických členů jako délka kroku. Součástí obrazovky je také prostor pro 

výpis informací o aktuální délce výpočetního kroku a o maximální odchylce od zadané 

hodnoty. Vzhled obrazovky je patrný na následujícím obrázku 19. 

 
Obrázek 19 - Konfigurační obrazovka aplikace pracující s dynamickými prvky 

Obrazovka přístupná pod druhou záložkou, která je nazvaná Tvorba soustavy 

dynamických členů, umožňuje uživateli nadefinovat soustavu základních dynamických 

členů. Vzhled této záložky je na obrázku 20. Bylo zde využito rozdělení obrazovky do tří 

částí, kdy největší část je ponechána pro samotnou tvořenou soustavu a je nazvána 

Pracovní plocha. Na pravé straně obrazovky jsou pak k dispozici dva oddíly. V horním 

oddílu jsou tlačítka se zkrácenými názvy základních dynamických členů, které umožňují 

jejich přidání na Pracovní plochu, kde s nimi lze dále pracovat. Spodní oddíl je pak určen 

k zobrazení nastavení prvku, který je na Pracovní ploše právě aktivní (je zobrazen zeleně).  
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Součástí Pracovní plochy je také krátká nápověda, která popisuje, jak se 

s dynamickými členy přidanými na pracovní plochu může dále pracovat.  

Součástí obrázku 20 je několik přidaných dynamických členů. Zeleně je zobrazen aktuálně 

vybraný člen a v pravém dolním oddílu je vidět jeho možná konfigurace. 

 
Obrázek 20 - Obrazovka pro konfiguraci sestavy dynamických členů 

Třetí záložka je určena k vlastnímu sledování průběhu veličiny procházející 

soustavou dynamických členů. Tato záložka je nazvána Zobrazení průběhu a obsahuje 

spojnicový graf hodnot na výstupech zvolených prvků. Součástí obrazovky je také ovládací 

panel, který je totožný jako u předchozích aplikací. Vzhled obrazovky se zobrazením 

průběhu je na obrázku 21. 
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Obrázek 21 - Záložka Zobrazení průběhů s průběhem signálu dynamickými členy 

5.3.1 Možnosti aplikace 

Aplikace na základě rovnic uvedených v kapitole 5.1.4 a 5.1.5 provádí numerické 

výpočty diferenciálních rovnic definovaných pro jednotlivé základní dynamické členy. 

Výsledky těchto výpočtů umožňuje zobrazit formou spojnicového grafu. 

V prvním kroku uživatel musí sestavit soustavu dynamických prvků a nastavit jejich 

parametry. Součástí parametrů každého prvku je volba, zda má být jeho průběh zobrazován 

v grafu, jakou barvou, a jak má být člen nazýván v legendě grafu. Při tvorbě soustavy je 

povoleno využívat sériové a paralelní zapojení členů. Vzájemný vztah členů je určen 

spojnicemi mezi členy se směrem daným šipkou. Příklady možného vytvoření sestavy 

dynamických členů je vidět na obrázku 22. 

Součástí soustavy dynamických prvků musí být také prvek typu Vstup, který slouží 

ke generování vstupního signálu do soustavy. Těchto prvků může být v soustavě umístěno 

více. Členy typu vstup umožňují generovat signál typu jednotkový skok, signál v podobě 



Ladislav Hauseker: Grafický nástroj pro podporu výuky Teorie systémů a řízení 

2013  51 

funkce sin(t) a signál daný uživatelským vstupem, který umožňuje aby byla vstupní funkce 

ovládána uživatelem. 

Počet členů v soustavě není programově nijak omezen, ale je nutno brát v úvahu, že 

s rostoucím počtem členů bude také růst složitost výpočtů celé soustavy. Výpočty 

výsledných hodnot jednotlivých členů se nepočítají s pevně nastaveným krokem, ale krok 

je určen dobou od posledního výpočtu. 

 
Obrázek 22 - Možnosti vytvoření soustavy dynamických členů 
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Po vytvoření soustavy dynamických členů a nadefinování jejího nastavení je možno 

spustit výpočty na soustavě. Výpočty výsledných hodnot jednotlivých členů jsou závislé na 

čase a na vstupu daného členu. Vstupní hodnota členu je tvořena součtem výsledků členů, 

které jsou v soustavě umístěny před daným prvkem. V případě, že by člen nebyl zapojen 

do soustavy, pak by jeho vstupem byla nula. Na obrázku 23 je vidět chování aplikace pro 

jednoduchou soustavu složenou ze vstupu, který je nastaven na ovládání uživatelem a 

proporcionálního dynamického členu nultého řádu, který má nastaveno dvojnásobné 

zesílení svého vstupu. 

 
Obrázek 23 - Průběh v závislosti na uživatelském vstupu 

V levé části obrazovky vedle zobrazovaného grafu je znázorněn modrý jezdec, který 

sloučí k ovládání uživatelského vstupu. Jezdec se ovládá pomocí myši a jeho pohybem ve 

svislém směru je dosaženo změny vstupní funkce. Jak je vidět z legendy na obrázku 23 je 

uživatelský vstup zobrazován modře, výstup z proporcionálního dynamického členu 

nultého řádu s nastaveným dvojnásobným zesílením pak červeně. 
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5.3.2 Konfigurace aplikace 

V záložce Konfigurace a Informace má uživatel možnost nastavit některé parametry 

aplikace. Součástí konfigurace je nastavení rozsahu zobrazovaného grafu. Konfigurační 

volby grafu jsou stejné jako u aplikace s PSD regulátorem, a jsou popsány v kapitole 4.3.3. 

Uživatel má v této záložce také možnost zvolit rychlost vzorkování. Tato volba má vliv na 

velikost kroku, který se využívá pro numerické řešení diferenciálních rovnic, které jsou 

popsány v kapitole 5.1.4 a 5.1.5. 

5.3.3 Ovládání aplikace – tvorba soustavy 

Toto ovládání se využívá na záložce Tvorba soustavy dynamických členů. Pro přidání 

určitého dynamického členu na Pracovní plochu je třeba stisknou odpovídající tlačítko 

v oddělení Výběr členů. Tím dojde k vykreslení požadovaného členu na Pracovní ploše. 

S členy přidanými na pracovní ploše je možno provádět následující operace : 

Označení dynamického členu 

Označení dynamického členu se provádí pomocí kliknutí levým tlačítkem myši na 

člen na Pracovní ploše. Označený člen zezelená a v pravém dolním oddílu se zobrazí jeho 

konfigurační možnosti. 

Pohyb s dynamickým členem 

S členem je možno pohybovat pomocí myši. Zachycení členu stisknutím tlačítka 

myši a přesun. 

Odstranění dynamického členu 

Odstranění dynamického členu se provede stisknutím kláves Alt a kliknutím myši na 

člen, který si přejeme odstranit. 

Propojení dynamických členů 

Propojení dynamických členů se provádí tak, že se nejprve označí zdrojový člen 

(člen jehož výstup bude vstupem cílového členu) a následně stiskem klávesy Shift a levého 

tlačítka myši na cílovém prvku se provede jejich propojení.  
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Rozpojení dynamických prvků 

Rozpojení dynamických prvků se provádí obdobným způsobem jako jejich 

propojení. Pro rozpojení se využívá kombinace klávesy Ctrl a klinutí myši. 

V případě že je nějaký člen označen, zobrazuje se v pravém dolním oddílu možnosti 

jeho nastavení. Základní výběr společný pro všechny prvky se týká zobrazení jeho výstupu 

v grafu (položka Zobrazovat průběh), jaký má být název v legendě grafu (položka Název v 

Grafu) a barva kterou má být zobrazován (položka Barva grafu). Následně jsou uvedeny 

parametry specifické pro daný dynamický člen. Součástí konfigurace členu může být také 

volba výpočetní metody (možnost zvolit mezi hodnotami Euler a Runge-Kutta). Vzhled 

konfiguračního oddílu je vidět na obrázku 20. 

5.3.4 Ovládání aplikace – spuštění výpočtů a uživatelský vstup 

Ovládání spouštění výpočtů a zobrazování vypočtených hodnot se provádí v záložce 

Zobrazení průběhů. Ovládání je řešeno obdobným ovládacím panelem jako u předchozích 

aplikací. Vlastnosti tlačítek jsou obdobné. 

Součástí záložky Zobrazení průběhů je také jezdec, který slouží k ovládání hodnoty 

uživatelského vstupu. Tento jezdec je umístěn na pravé straně grafu a uživatel má možnost 

s ním pohybovat s pomocí myši a tvořit tak průběh vstupní funkce. S jezdcem je možno 

pohybovat i v době, kdy je běh výpočtů zastaven a lze ho tak například nastavit do 

požadované polohy ještě před započetím výpočtů. 

5.4 Funkční řešení aplikace 

Vývoj aplikace využíval stejné postupy jako u předchozích dvou aplikací. Název 

hlavní třídy appletu této aplikace je AppletDynamic.  

Využívané třídy a jejich propojení je znázorněno v třídním diagramu, který je uveden 

v příloze 3 a příloze 4 diplomové práce. Třídní diagram byl z důvodu lepší přehlednosti 

rozdělen na dvě části. Společnými prvky, pomocí nichž jsou obě části propojeny, je 

rozhraní DynamicElement, třída Settings a rozhraní SettingsProcessor. Následuje popis 

hlavních funkčních celků. 
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5.4.1 AppletDynamic – hlavní třída appletu 

Instance této třídy je vytvořena při inicializaci appletu internetovým prohlížečem, 

který zároveň vyvolá její metodu Init(). Tato metoda je využita k inicializaci všech 

potřebných objektů, které aplikace ke svojí práci potřebuje. Součástí této třídy, je 

zpracování uživatelských požadavků spouštění/pozastavení/zastavení výpočtů výsledků 

členů soustavy. Toto ovládání je spojeno s ovládáním časovače, který je součástí této třídy. 

Díky časovači dochází k cyklickému volání metody, která zajistí výpočet výstupů 

členů umístěných v soustavě. Metoda postupně prochází všechny členy a vyvolává jejich 

funkci pro získání výsledku. Každému členu je předán čas ve kterém se výsledek počítá. 

Každý člen pak s pomocí této časové hodnoty a s pomocí výstupů členů, kteří jsou 

umístěni před ním, vypočte vlastní výslednou hodnotu pro daný čas. 

5.4.2 ElementGraph – třída sloužící k tvorbě systému základních 
dynamických prvků 

Jedná se o vnitřní třídu, která jako celek zajišťuje uživateli možnost vytvořit soustavu 

základních dynamických prvků a prvků vstupu. Jedná se tedy o poměrně komplexní třídu, 

jejíž součástí jsou další vnořené třídy. 

První z mnoha funkcí, o kterou se tato třída stará, je vykreslení a správa grafického 

rozhraní. Toto rozhraní je v hlavní aplikaci reprezentováno záložkou Tvorba soustavy 

dynamických členů a obsahuje vše potřebné pro uživatelské vytvoření soustavy 

dynamických prvků. Pro tuto činnost mimo jiného využívá vnitřní třídy ElDesktop, která 

v aplikaci slouží jako Pracovní plocha při návrhu soustavy dynamických prvků. 

Po vykreslení grafického rozhraní má třída na starosti zpracování uživatelských akcí, 

které jsou prováděny. Obsahuje metody pro přidávání/odebírání prvků, jejich volbu, 

zobrazení jejich konfigurace a jejich spojování a rozpojování v rámci soustavy. 

Součástí třídy ElementGraph je vnitřní třída Element, která reprezentuje jeden prvek 

(libovolného typu) vložený do soustavy prvků. Součástí této vnitřní třídy jsou metody 

potřebné pro grafické zobrazení prvků a propojování jejich vstupů a výstupů. Třída 

Element také obsahuje typ základního dynamického členu, který reprezentuje. Typ daného 

prvku je dán objektem s rozhraním DynamicElement, které umožňuje s libovolným typem 

dynamického členu pracovat stejným způsobem. 
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5.4.3 Graph – třída sloužící k vykreslování spojnicových grafů 

Tuto třídu využívají v určitém rozsahu všechny tři aplikace. Třída poskytuje možnost 

vykreslovat spojnicové grafy na základě poskytnutých dat.  

Obsahem třídy je grafická komponenta, která na základě konfigurace (ke které může 

mít uživatel přístup) připraví plochu pro vykreslování průběhů veličin. Součástí přípravy je 

vykreslení os grafu dle zadaných parametrů (minima a maxima jednotlivých os a velikost 

mřížky) a připravení hodnot pro přepočet údajů na základě aktuální velikosti grafu na 

obrazovce počítače. 

Volitelnou součástí grafického znázornění grafu je prostor pro uživatelský vstup. 

Tento uživatelský vstup je tvořen jezdcem ve tvaru kolečka a je ho možno ovládat pomocí 

myši. Třída Graph pak umožňuje přístup k hodnotě na které se aktuálně jezdec nachází. Je 

ji tedy možno využít v ostatních částech aplikace. 

Další volitelnou součástí je možnost vykreslení legendy grafu. Informace do legendy 

jsou pak získávány z objektů typu GraphData, které jsou nositeli informace o hodnotách, 

které chceme v grafu zobrazovat. 

5.4.4 GraphData – třída sloužící k uložení informací o průběhu veličiny 

Jedná se o třídu, která slouží jako nosič dat jejichž průběh se bude vykreslovat 

v grafu. Fungování této třídy je silně závislé na spolupráci s třídou Graf. Proto při 

vytváření instancí této třídy se jako jeden z parametrů předává objekt typu Graf, se kterým 

bude daná instance spolupracovat. 

Třída poskytuje aplikaci funkce, pro přidání funkčních hodnot ve tvaru (x,y), kdy x 

reprezentuje hodnotu proměnné na ose x a y funkční hodnotu. Tyto údaje jsou uloženy a 

pokud je hodnota proměnné x v rozsahu zobrazovaném v grafu jsou na základě informací 

od instance třídy Graph vypočteny a uloženy celočíselné hodnoty přímo využitelné pro 

vykreslení průběhů. 

V případě že dojde v grafu ke změně (změna velikosti zobrazované plochy, změna 

nastavení rozsahu grafu), dojde pro všechny instance třídy GraphData k vyvolání funkce, 

která zajistí z funkčních hodnot nové vypočtení hodnot užívaných pro zobrazení. 
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Součástí třídy GraphData jsou také informace o tom, jakou barvou má být průběh 

hodnot vykreslován a jak mají být tyto hodnoty nazvány v legendě grafu. 

Počet instancí třídy GraphData spojených s jednou instancí třídy Graph není 

programově omezeno, nicméně vzhledem k přehlednosti a množství rozumně užitelných 

barev pro vykreslení je vhodné zobrazovat maximálně pět průběhů veličin. 
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6 Umístění aplikací a ukázky jejich využití 

Díky využité technologii při tvorbě aplikací je možné jejich spouštění formou 

appletu, který je vložen do webové stránky. To zároveň poskytuje asi nejjednodušší přístup 

k vytvořeným aplikacím.  

Aplikace mohou být umístěny a dostupné na libovolném internetovém serveru, který 

jako službu nabízí WWW server. V době psaní této práce byly všechny tři aplikace 

umístěné na soukromém serveru zpracovatele práce a dostupné pomocí adresy 

http://www.webunas.eu/lhdip. Z tohoto serveru je možné tyto aplikace spouštět v  

internetovém prohlížeči. Umístění na tomto serveru ovšem není trvalé. 

V době tvorby diplomové práce se také připravoval školní intranetový server, který 

by mimo jiného poskytoval také přístup k těmto aplikacím. Do doby dokončení práce se 

nepodařilo dokončit přípravu tohoto školního serveru a nebyly k dispozici údaje o jeho 

budoucí adrese. Z toho důvodu zde není možné uvést přesné umístění aplikací v rámci 

vnitřní sítě školy. 

V případě, že by z nějakého důvodu nebylo vhodné využívat k přístupu k aplikaci 

sítě a internetového prohlížeče, je možné aplikaci také poskytovat jako archiv (vytvořený 

například archivační metodou ZIP), který je možno stáhnout, případě distribuovat 

například pomocí flash pamětí, a po rozbalení do lokálního adresáře spouštět pomocí 

souboru index.html i bez přístupu k internetu. I takto lokálně spuštěná aplikace se otevře 

v internetovém prohlížeči. Při testování spuštění aplikace touto cestou bylo zjištěno, že 

v některých případech brání spuštění bezpečnostní zásady daného počítače. Je proto třeba 

aby uživatel byl schopen toto bezpečnostní nastavení upravit. 

Ukázky a využití aplikací byly v této práci popsány a ukázány formou snímků 

obrazovky v kapitolách, které se jednotlivými aplikacemi zabývaly. Jedná se o obrázek 9 

na stránce 10 u aplikace s ukázkou logického řízení. Aplikace s PSD regulátorem na 

obrázku 17 na stránce 31. A aplikace se systémem základních dynamických prvků 

například na obrázku 21 na straně 50. Protože se však ve všech případech jedná o aplikace, 

které prezentují určité chování v čase, je nejlepší ukázkou jejich využití jejich spuštění a 

používání. 
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7 Závěr 

Zadání diplomové práce vyžadovalo vytvoření výukových aplikací pro podporu 

výuky předmětu Teorie systémů a řízení s určitými požadavky, které ovšem nechávaly 

značnou svobodu v realizaci. 

Abych mohl jednotlivé požadované aplikace vytvořit, musel jsem na základě svých 

zkušeností a znalostí z výuky zvolit takové požadavky na tyto aplikace, které by co nejlépe 

vystihovaly danou problematiku. Protože rozsah předmětu Teorie systémů a řízení je 

poměrně široký, musel jsem vybrat takové jeho části, které převodem do výukových 

aplikací budou poskytovat co nejlepší podporu výuky. 

Pro aplikaci s ukázku logického řízení byla má volba založena na teoretickém 

příkladu, který se často využívá při výuce. Obdobné příklady jsou zároveň časté v odborné 

literatuře coby základní ukázka logického řízení. Příkladem může být příklad v [4], který je 

podobný, ale pracuje s plněním jímky a ne s jejím vyčerpáváním. Mnou vytvořená aplikace 

tedy rozšíří dostupné materiály pro danou část předmětu. 

Požadavky definované pro aplikaci s ukázku logického řízení, které jsem do aplikace 

následně zapracoval, umožňují při výuce přímo předvést chování logického obvodu, jenž 

je pro logické řízení využito. Součástí grafického výstupu aplikace je také prezentace 

logického obvodu několika způsoby. Uživateli aplikace je zároveň umožněno do logického 

obvodu zasáhnout modifikací pravdivostní tabulky a ovlivnit tak jeho činnost. 

Při volbě způsobu jakým zpracovat aplikaci pro ukázku spojitého/diskrétního řízení 

jsem zjistil, že pokusím-li se celou problematiku vyřešit vytvořením jediné aplikace, bude 

výsledek značně komplikovaný. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se tedy rozhodl 

rozdělit tuto problematiku do dvou samostatných aplikací, které budou zaměřeny na 

rozdílné části týkající se spojitého/diskrétního řízení. 

První z těchto aplikací je plně zaměřen na PSD regulátor a na průběhy veličin, které 

probíhají v jeho jednotlivých částech. Aplikace prakticky zanedbává veškerou dynamiku 

soustavy i modelu a soustředí se plně na fungování regulátoru. Aplikace tedy umožňuje 

studentovi pochopit jakým způsobem PSD (a přeneseně také PID) regulátor pracuje a jak 

na změny vstupu reagují jednotlivé jeho části potažmo regulátor jako celek. 
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Druhou z aplikací jsem naopak zaměřil na dynamiku soustavy. Součástí výuky 

předmětu Teorie systémů a řízení je také popis a principy základních dynamických prvků, 

na které je možno soustavu dekomponovat. Popis těchto prvků je doplněn jejich 

matematickým vyjádřením s popisem jejich parametrů. Aplikace kterou jsem realizoval 

byla inspirována využitím matematického software Matlab (respektive jeho modulu 

Simulink) při výuce. Mnou vytvořená aplikace umožňuje zjednodušené modelování 

průběhu veličiny dynamickými prvky a sledování těchto průběhů v čase. Zároveň 

umožňuje přímé ovlivnění vstupu prvků uživatelem. Realizovaná aplikace umožňuje 

uživateli definovat soustavu propojených základních dynamických členů a sledovat 

graficky znázorněné chování signálu při průchodu těmito členy. Uživatel má možnost 

přímo ovládat signál do soustavy členů vstupující. Díky fungovaní aplikace v reálném čase 

získá uživatel povědomí o tom, jakým způsobem jednotlivé členy reagují na změny svého 

vstupu. 

Mnou vytvořené aplikace byly vytvořeny v programovacím jazyce a prostředí Java, 

které, jak bylo v zadání požadováno, umožňuje běh aplikací nezávisle na operačním 

systému. Požadavkem pro běh je tedy existence prostředí Java na dané platformě. Prostředí 

Java však podporuje většina operačních systémů pro osobní počítače. 

Navržením a vytvořením těchto tří aplikací, které mohou sloužit pro podporu výuky 

určitých částí předmětu Teorie systémů a řízení a zároveň splňují požadavky uvedené 

v zadání diplomové práce, bylo dosaženo cíle práce. 
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