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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením prehľadného výukového programu  pre oblasť 

identifikácie systémov a syntézy regulačných obvodov. V teoretickej časti sú popísané 

a vysvetlené základné znalosti z oblasti identifikácie, ktoré pomôžu k lepšiemu pochopeniu 

problematiky identifikácie systémov. V ďalšej časti je vytvorený učebný text vysvetľujúci 

princíp metódy postupnej identifikácie, nakoľko s touto metódou pracuje aj výukový program. 

Výukový program pracuje tiež s nastavením regulátora, a preto je v texte uvedená definícia 

regulačného obvodu a možnosti jeho použitia v praxi. Ďalšia časť práce je venovaná syntéze 

regulačného obvodu. V texte sú popísane najpoužívanejšie metódy nastavenia regulátora, 

s ktorými pracuje mnou vytvorený výukový program. V praktickej časti som sa zameral na 

vytvorenie výukového programu. Tento program je schopný z načítaných vstupných dát 

nakresliť prechodovú charakteristiku, a následne vykonať identifikáciu systému pomocou 

metódy postupnej integrácie. Po získaní diferenciálnej rovnice je možné zvoliť metódu 

nastavenia regulátora, pričom po výpočte parametrov program vykreslí prechodovú 

charakteristiku regulačného obvodu pri použití získaného nastavenia. V poslednej časti 

porovnávam existujúci školský model so simuláciami. 

Kľúčové slová: identifikácia systémov,  syntéza regulačného obvodu, metóda postupné 

integrácie,  metóda inverzie dynamiky, parametre regulácie 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the creation of a  coherent training program in the field of 

system identification and control loop design. The theoretical part consists of the description 

of basic terms tackling  identification that should help a better understanding of the system 

identification process. In the following part, an instructional text is presented that explains the 

principle of successive identification method, as long as this method is applied in the training 

program. In addition, the training program concerns controller settings, therefore, the 

definition of the control loop and the possibilities of its practical application are provided as 

well. The latter section is dedicated to the control loop design, describing the most widely used 

methods for determination of controller settings that are applied on the presented tutorial. 

The practical part is focused on the creation of the tutorial program. The program is able to to 

determine step response characteristics by reading the input data and to subsequently provide 

system identification on the basis of the method of successive integration. After receiving a 

differential equation, it appears to become possible to choose methods of setting the 

controller, where, after calculating control parameters, the program determines step resonse 

characteristics of the control loop by applying the given settings. The last part of the thesis 

provides a comparison of the existing school model with the simulations. 

Keywords: system identification, control loop design, method of successive integration, 

dynamic inversion method, control parameters 
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1. Úvod 

 
 

Účelom mojej diplomovej práce je vytvoriť prehľadný  a ucelený učebný text. Pričom 

sa v práci zameriam na objasnenie možností identifikácie systému, získané poznatky 

bude možno využiť pri práci s vytvoreným programom. V ďalšej kapitole bude 

vysvetlený princíp regulačného obvodu, spolu s nastavením regulátoru. V praktickej 

časti sa zameriam na vytvorenie výukového programu v prostredí Delphi. Tento 

program bude vykonávať identifikáciu systému metódou postupnej integrácie, pričom 

obsiahne možnosť importu a exportu dát s programom Excel. Dáta je možné namerať 

taktiež priamo na fyzikálnom modeli. Následne bude zakomponovaná funkcia 

nastavenia regulačného obvodu pričom program použije nastavenie regulátoru pomocou 

metódy inverzie dynamiky. Po kompletizácií aplikácie vytvorím vzorové dáta s ktorými 

bude program pracovať, pričom následne prezentujem ich prechodové charakteristiky. 

V poslednej časti otestujem možnosti použitia mnou vytvorenej aplikácie na praktickom 

príklade.   
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2. Základné pojmy a využitie identifikácie 

2.1 Identifikácia v procese poznania 

 

Identifikácia slúži k určeniu matematického popisu reálneho systému. Pričom zisťujeme 

štruktúru a parametre, ktoré budú použité pri tvorbe modelu. A teda hovoríme 

o štrukturálnej a parametrickej identifikácií. Účelom identifikácie sa teda stáva 

vytvorenie takého modelu, ktorý bude mať rovnaké správanie ako reálny systém. 

Podstatnou časťou pri vytváraní modelu je voľba účelu použitia. Pri identifikácií je 

najdôležitejšie správne pochopiť informáciu získanú z reálneho systému. Môže sa 

jednať o fyzicky zmerané dáta, takzvané aposteriórne informácie. Alebo o apriórne 

informácie získané odvodením zo známych, fyzikálnych, matematických, chemických 

a iných zákonov. Model zobrazuje podstatné vlastnosti reálneho, alebo konštruovaného 

systému. Musí obsiahnuť vzťah medzi príčinou a následkom, prepojenie medzi nimi 

vyjadruje operátor transformácie F0. Schematické zobrazenie obr.1. [1.,3.,9.] 

 

 

 

Popis tohto usporiadanie bude nazvaný model, forma jeho zobrazenia je rôzna, 

matematické rovnice, grafy, tabuľky, algoritmy a iné. Popis modelu systému je možné 

formalizovať obr.2., kde U – vstup modelu(príčina) a Y je výstup modelu(následok). 

 

 

 

Vzťah medzi vstupom a výstupom modelu je možné zapísať ako: 

Y=F(U) 

F – operátor modelu, priradzuje následok Y príčine U. 

Pomocou identifikácie určime operátor modelu F, za pomoci vyhodnotenia meraní 

a odhadu operátoru F, tak aby sa v nami požadovanom zmysle reprezentoval skutočný 

operátor F0. Objekt identifikácie znázorníme ako obr.3. 

Obr. 1 Vzťah systému a okolia 

Obr. 2 Formalizácia popisu modelu systému 

(1) 

Formalizá

cia popisu 

modelu 

systému 
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Pre vektory U, V, Y platí 

U = (u1, u2, ........ un) ....... merateľné vstupy 

V = (v1, v2, ........ vn) .......  merateľné výstupy 

Y = (y1, y2, ........ yn) .......  poruchové vstupy 

 

[Použité vzorce podľa literatúry 1.,3.,9.] 

Pri tvorbe modelu je dôležité určiť mieru podobnosti s reálnym systémom. Nakoľko pri 

zahrnutí príliš veľkého počtu detailov, môže dôjsť k nadmiere informácií a tým strate 

prehľadu v danom modeli. 

2.2 Identifikácia v procese riadenia 

 

Identifikácia v oblasti riadenia procesov, slúži na získanie súvislostí medzi vstupom 

a výstupom sústavy. Pričom navrhnutý model nám dovoľuje navrhnúť formu riadenia 

a taktiež nastaviť jej parametre. Pokiaľ do modelu zanesieme fyzikálnu podstatu daného 

technologického procesu, zvýšime tak možnosť využitia pre podobné procesy. Model 

sústavy môže slúžiť aj ako priama súčasť riadiaceho algoritmu, pričom slúži na 

nastavenie parametrov regulácie, návrh vhodného spôsobu riadenia ale taktiež, je možné 

získať z neho dôležite stavové dáta, priamo v procese riadenia. [2.,3.] 

2.3 Identifikácia systému a tvorba matematického modelu 

 

Rozdelenie metód identifikácie pri vytváraní matematického modelu vychádza zo 

spôsobu získavania popisu systému. Jedná sa buď o metódy analytické a teda 

deduktívne postupy, alebo experimentálne (induktívne postupy). Analytické metódy 

umožňujú získanie jednoznačného popisu systému. Naopak experimentálne metódy 

môžu viesť k získaniu viacerých popisov, podľa zvolenej identifikačnej metódy. Pre 

najlepší výsledok identifikácie býva vhodná kombinácia oboch metód. Rozdelenie 

Obr. 3 Formalizácia popisu modelu systému 
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hlavných metód identifikácie systému obr. 4. [2.,3.16.] 

 

 
 

 

2.3.1 Analytické metódy 

Vychádzajú z fyzikálnych a chemických zákonov, podľa ktorých sa zostavuje sústava 

diferenciálnych rovníc. Pri týchto metódach je dôležité poznať fyzikálnu podstatu 

identifikovaného deja, čo kladie vysoké požiadavky na znalosti danej oblasti. Výhodou 

však býva možnosť zistenia dynamických vlastností objektu, ešte pred samotnou 

fyzickou realizáciou. Dôležitú úlohu tu zohráva zjednodušovanie zložitých výsledkov 

pomocou linearizácie a aproximácie, čím dochádza k znižovaniu presnosti. [2.,3.] 

 

2.3.2 Experimentálne metódy 

Tieto postupy sú postavené na meraní prevádzkových signálov, na reálnom systéme, 

pričom zaznamenávame ich priebeh v čase. Experimentálne metódy používajú 

identifikovaný systém ako ,,blackbox“. Pokiaľ budeme skúmať závislosti vstupných 

a výstupných veličín môžeme vytvoriť matematický model vyjadrujúci vnútorný popis 

objektu. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je nutnosť skúmania celého systému ako 

celku a nie je tu možné sledovať jednotlivé časti samostatne, pričom do procesu 

vstupujú nežiaduce poruchové veličiny. [2.,3.] 

2.3.3 Deterministické metódy 

V týchto metódach neuvažujeme o pôsobení náhodných veličín na daný skúmaný objekt 

obr.5. [2.,3.] 

2.3.4 Štatistické metódy 

Počítajú s tým že merané veličiny môžu obsahovať šum a náhodné veličiny. Využívajú 

metódy regresnej analýzy, korelačnej analýzy a iných matematických nástrojov. Pri 

spracovaní štatistiky vzhľadom k veľkým objemom dát sa používajú počítačové 

nástroje. [2.,3.] 

 

Obr. 4 Hlavné metódy identifikácie 

Obr. 5 Deterministické metódy identifikácie 
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3. Identifikácia dynamických systémov 

3.1 Vymedzenie pojmu dynamický systém 

 

Pojem dynamický systém označuje systém závislý na čase. Ide teda o skúmanie 

správania sa systému v čase. Pričom čas je nezávislá premenná spoločná pre každý 

skúmaný jav. Vytvára určitý typ pamäte medzi stavom minulým a nasledujúcim. Každý 

takýto stav je reprezentovaný súborom okamžitých hodnôt meraných veličín. Závislosť 

medzi javy je taká že z minulého stavu systému vyplýva nasledujúci stav. Dôležitým 

údajom pri identifikácií dynamického systému býva počiatočná podmienka, čiže 

hodnota výstupu v okamžiku začatia integrácie. Bez použitia počiatočných podmienok 

by nebolo možné získať úplnú informáciu o stave systému. Až stavové premenné 

v kombinácií so znalosťou vstupov obsahujú úplne informácie o systéme. Dynamické 

podmienky bývajú definované pomocou diferenciálnych rovníc, zaznamenávajúcich 

zmenu stavového vektoru v čase. Pri prechode zo stavu minulého do stavu budúceho 

dochádza k nahradeniu súčasného stavového vektora za vektor nový. Dynamický 

systém môže deterministický a tým pádom dobre opísateľný, alebo naopak 

stochastický, kde je budeme zaznamenávať iba strednú hodnotu, či centrálny moment, 

a ďalšie.  [1.,2.,10.] 

3.2 Metóda postupnej integrácie 

 

Metóda postupnej integrácie umožňuje aproximáciu prechodových charakteristík a tiež 

odoziev systému  na iný vstupný signál, než v tvare skokovej funkcie. V praxi je to 

často potrebné pri rešpektovaní napr. konečnej rýchlosti pohonu, konečnej rýchlosti 

zmeny vstupného signálu apod.[4.] 

Hovoríme o vstupnom signáli, pomocou  ktorého prevedieme systém  z jedného 

rovnovážneho stavu do druhého rovnovážneho stavu, avšak obecne nemusia byť tieto 

signály rovnaké.  

Prostredníctvom signálov typu pulz, lichobežníkový signál, obecný priebeh získame 

odozvu systému z rovnakým začiatočným a koncovým  rovnovážnym stavom. obr.6. 

 

 

 

Obr. 6 Typy vstupných signálov 
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Vstupný signál a odozva systému splňujú podmienky[4.] 

 ( )   ( )   ̇( )   ̈( )     ( )( ) 

Vytvorme matematický model systému v tvare lineárnej diferenciálnej rovnice 

s konštantnými koeficientmi radu n [1.,4.] 

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

Ďalším krokom bude určenie koeficientov diferenciálnej rovnice a0, a1, an zo známeho 

vstupného signálu a odmeranej odozvy. Pričom integrujeme rovnicu v intervale od nuly 

do nekonečna a integráciou jednotlivých členov získame rovnicu. [1.,4.] 

 

∫    
( )( )

 

 

     ∫    ̈( )

 

 

   ∫    ̇( )

 

 

   ∫    ( )

 

 

   ∫  ( )  

 

 

 

 

Na základe počiatočných podmienok budú integrácie členov s deriváciami y(t) rovné 

nule a získame nasledujúcu rovnicu. [1.,4.] 

  ∫      ∫     

 

 

 

 

 

z čoho pre a0 vyplýva 

   
∫     
 

 

∫     
 

 

 

Pri stanovovaní koeficientu a1 vykonáme integráciu diferenciálnej rovnice v medziach 

od t do nekonečna a potom v medziach od nuly do nekonečna. Pokiaľ platia počiatočné 

a koncové podmienky získame. [1.,4.] 

    ∫ ∫  ̈

 

 

( )

 

 

      ∫ ∫  ̇

 

 

( )

 

 

      ∫ ∫  

 

 

( )

 

 

    ∫ ∫  

 

 

( )

 

 

    

 

Integrál pri koeficiente a2 je možné rozpísať do tvaru pričom jeho hodnota bude rovná 

nule, rovnako ako všetkých ďalších integrálov u koeficientov a3, a4,..., an  [1.,4.] 

  ∫ [∫  ̈( )   ∫  ̈( )  

 

 

 

 

]

 

 

     ∫[   ̇( )]      ∫  ̇

 

 

( )    

 

 

 

 

(7)  

(2) 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(8)  

0  

0  



-10- 
 

Po úprave integrálu pri koeficiente a1 dostávame [1.,4.] 

  ∫ ∫  ̇( )  
    ∫ [∫  ̇( )   ∫  ̇( )  

 

 

 

 

]       ∫  ( )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dosadení do diferenciálnej rovnice dostávame pre koeficient a1 

   ∫  ( )     ∫ ∫  ( )  
  ∫ ∫  ( )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v respektíve 

   
  ∫ ∫  ( )    ∫ ∫  ( )   

 

 

 

 

 

 

 

 

∫  ( )  
 

 

 

 

Obdobne je možné ďalšou integráciou získať vzťah pre výpočet koeficientu a2  

   
 

∫  ( )  
 

 

 [∫ ∫ ∫  ( )      ∫ ∫ ∫  ( )  
    ∫ ∫  ( )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

Pokiaľ by sme chceli získať ďalší koeficient bolo by ho možné určiť ďalšou integráciou. 

Avšak pri integračnej metóde, aplikovanej na experimentálny súbor dát, narastá tiež 

chyba vyhodnocovania, ktorá môže presiahnuť prípustné medze. Z praktického hľadiska 

je použitie metódy postupnej integrácie vhodné pre aproximáciou odoziev pomocou 

modelov do 2. radu. Na obr.7. a obr.8. je zobrazená grafická interpretácia integrálu pri 

metóde postupnej integrácie. [Princíp výpočtu podľa 1.,4., 7.] 

 

(9)  
y(t)  0  

(10)  

(11)  

(12)  

Obr. 7 Grafická interpretácia integrálu pri metóde postupnej integrácie 
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V prípade kedy použijeme vstupný signál, ktorý končí v ustálenom stave, rôznom od 

stavu počiatočného, ako sú skok, rampová funkcia apod., bude postup nasledovný. 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Grafická interpretácia integrálu pri metóde postupnej integrácie 

Obr. 9 Výstupné signály pre prechod do iného rovnovážneho stavu 
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Prvým krokom bude odpočet od lineárnej diferenciálnej rovnice (3), pričom odpočítame 

vzťah platný pre ustálený stav a vytvoríme transformovanú diferenciálnu rovnicu. [4.,7.] 

   
( )( )       ̈( )     ̇( )    [ ( )   ( )]   [ ( )   ( )] 

Pokiaľ integrujeme v v rozmedzí od 0 do nekonečna a s počiatočnými a koncovými 

podmienkami. [4.,7.] 

 ( )        ( )          

 ( )        ( )          

pre parameter a1 dostávame vzťah[4.,7.] 

   
  ∫ [ ( )   ( )]   ∫ [ ( )   ( )]  

 

 

 

 

 ( )
 

Následne po dvojnásobnej integrácií dostávame tvar[4.,7.] 

    
 

 ( )
{  ∫ ∫[ ( )

 

 

  ( )]    

 

 

   ∫[ ( )   ( )]   ∫ ∫[ ( )   ( )]  
 

 

 

 

 

 

 

} 

Pre vyhodnotenie prechodovej charakteristiky, odozvy na skokovú zmenu vstupného 

signálu, pre ktorú bude platiť nasledovné. 

 ( )   ( )         

 ( )    

výraz sa zjednoduší, pričom odpadáva posledný člen v zátvorke, pretože platí 

∫[ ( )   ( )]    

 

 

 

∫ ∫[ ( )   ( )]     

 

 

 

 

 

Koeficient a0 sa určuje z pomeru hodnôt vstupu a výstupu v ustálenom stave 

   
 ( )

 ( )
 

[Použité vzorce pre výpočet podľa literatúry 4.,7.] 

 

 

(13)  

(14)  

 (15)  

(16)  

(17)  

(18)  

(19)  
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4. Regulačný obvod 

4.1 Definícia pojmu regulátor 

 

Regulátor vykonáva reguláciu na základe pôsobenia akčnej veličiny na regulovanú 

sústavu, pričom udržiava regulovanú veličinu na definovanej hodnote a taktiež sa snaží 

priblížiť regulačnú odchýlku nule. Regulačný obvod pozostáva z regulovanej sústavy 

a regulátoru. Všetky časti obvodu je možné súhrne označovať pojmom regulátor 

obr.10. [1.] 

 
 

4.2 Princíp regulácie 

 

Pokiaľ porucha v spôsobí zmenu regulovanej veličiny, čo spôsobí jej vychýlenie od 

požadovanej hodnoty, nastavenej v požadovanej hodnote w, dôjde k vzniku regulačnej 

odchýlky e (20). [1.] 

e = w – y 

Regulátor teda odstraňuje regulačnú odchýlku e pomocou akčnej veličiny u. 

Vplyvom zápornej spätnej väzby v obvode, spôsobí zmenšovanie regulačnej odchýlky. 

Po dosiahnutí požadovanej hodnoty w je regulátor bez funkcie a jeho výstup sa rovná 

nule. [1.] 

4.3 Spôsoby rozdelenia regulátorov 

 

Najzákladnejšie rozdelenie vychádza z nároku regulátoru na pomocnú energiu. 

Direktívne regulátory nepotrebujú žiadnu pomocnú energiu, k svojmu chodu 

využívajú energiu z regulačného obvodu. Indirektné regulátory využívajú pomocný 

zdroj energie. Tento pomocný zdroj určuje tiež konštrukčné prevedenie regulátoru. 

(20)  

Obr. 10 Regulátor 
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Hovoríme teda o pneumatických, hydraulických a elektrických regulátoroch. 

Každé konštrukčné prevedenie sa vyznačuje určitými vlastnosťami ktoré sú zachytené 

v tabuľke 1. 

typ pneumatické Hydraulické elektrické 

použitie výbušné prostredie 
procesy vyžadujúce 

použitie veľkej sily 

všeobecne 

najpoužívanejšie, 

procesy vyžadujúce 

presnosť a 

spoľahlivosť 

praktický príklad 

rafinéria, 

plynárenský 

priemysel 

hydraulické 

servovalce 

strojársky 

priemysel, 

valcovacie stolice 

 

Regulátory sa podľa priebehu vstupného signálu delia na lineárne a nelineárne. 

Regulátor je zložený z troch základných prvkov obr.11. [1.,2.] 

 

 

Popisujeme teda  merací člen, ústredný člen a akčný člen.  

Merací člen 

Slúži na detekciu skutočnej hodnoty regulovanej veličiny, prevádza ju napríklad na 

elektrickú veličinu a vytvára tak regulačnú veličinu. Merací člen pozostáva zo snímača 

s prevodníkom a prevodníku riadiacej veličiny, spolu s porovnávacím členom. Pri 

meraní časového priebehu regulovanej veličiny je nutné zvoliť správny typ snímača 

a jeho správne umiestnenie v systéme. Kľúčovou vlastnosťou sa stáva presnosť 

snímača, nakoľko práve ona v značnej miere udáva presnosť regulácie.  

Ústredný člen 

Jeho účelom je spracovanie regulačnej odchýlky, pričom táto môže byť ním 

integrovaná, derivovaná a zväčšená. Práve ústredný člen má rozhodujúci vplyv na 

regulačný pohon.  

Akčný člen 

Je tvorený pohonom a regulačným orgánom. Pohonom môže byť napríklad servomotor 

v kombinácií s regulačným orgánom ako sú napr. ventily, klapky, posuvné uzávery 

apod. [podľa 2.,14., 8.,18.] 

Tabuľka 1. Rozdelenie regulátorov 

Obr. 11 Regulačný obvod 
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4.4 Syntéza regulačného obvodu 

 

Syntéza regulačného obvodu zahŕňa stanovenie štruktúry a parametrov regulačného 

obvodu, pričom rešpektuje požiadavky kladené na daný regulačný pochod. Pri návrhu 

regulačného obvodu sa prihliada na prevádzkové podmienky, ktoré sú dôležité pre jeho 

správnu funkciu. [1.] 

 požiadavky na pracovné prostredie  

 požiadavky na režim prevádzky 

 požiadavky na rozmery a hmotnosť zariadenia 

 požiadavky na typizáciu s ohľadom na jednoduchosť údržby celého zariadenia 

 požiadavky na vlastnosti prístrojovej základne 

Pri navrhovaní regulačného obvodu postupujeme vždy individuálne, využívame 

predovšetkým skúsenosti z danej oblasti, ktoré nám dopomôžu k lepšiemu návrhu 

regulácie. Zadávateľ formuluje  požadované úkony v danom technologickom procese 

a účelom syntézy regulačného obvodu je prenesenie týchto pravidiel na regulačný 

obvod.(tabuľka 2.) 

Pre syntézu regulačného obvodu sa pohybujeme v troch možných situáciách. [1.] 

1. Nové technologické zariadenie, kde je možné neobmedzene v rámci 

fyzikálnej realizovateľnosti, voliť štruktúru a parametri regulačného 

obvodu. 

2. Štruktúra regulačného obvodu je zadaná a taktiež sú definované niektoré 

parametre v regulačnom obvode. 

3. Je zadaná časť štruktúry  aj časť parametrov regulačného obvodu. 

Hovoríme o regulačných obvodoch u ktorých nerozdeľujeme regulátor 

a riadený systém. Napr. servopohon 

Pre syntézu regulačného obvodu je nutné poznať. [1.] 

 Vlastnosti regulovanej sústavy 

 Obmedzenie akčných veličín 

 Predpokladaný priebeh požadovanej veličiny 

 Predpokladané priebehy poruchových veličín a miesta ich vstupu do riadeného 

systému 

 Prevádzkové podmienky obmedzujúce výber regulačného systému 

 Požiadavky na akosť regulácie   
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4.5 Spôsoby rozdelenia a nastavenia regulátoru 

 

4.5.1 Použitie jednotlivých typov regulátorov v praxi 

 

I 

proporcionálne sústavy, zotrvačnosť 1 rádu, malá časová konštanta, bez dopravného 

omeškania, pomalé a malé zmeny zaťaženia 

P 

proporcionálne a integračné sústavy, zotrvačnosť 1 rádu, stredná časová konštanta, 

menšie dopravné omeškanie, malé zmeny zaťaženia, trvalá regulačná odchýlka pri 

proporcionálnych sústavách  

PI 

proporcionálne a integračné sústavy, zotrvačnosť vyšších rádov, ľubovoľná časová 

konštanta, veľké dopravné omeškanie, pomalé a veľké zmeny zaťaženia 

PD 

proporcionálne a integračné sústavy, zotrvačnosť vyšších rádov, stredná časová 

konštanta, , veľké dopravné omeškanie, malé zmeny zaťaženia, trvalá regulačná 

odchýlka 

PID 

proporcionálne a integračné sústavy, zotrvačnosť vyšších rádov, ľubovoľná časová 

konštanta, dlhé dopravné omeškanie, veľké a rýchle zmeny zaťaženia [1., 12.,10.] 

 

 P PI PID PD 

Popis jednoduchý 

stredne zložitý, 

najpoužívanejší 

model 

komplikované 

nastavenie 

parametrov 

regulátoru 

málo 

využívaný 

model 

Práca s trvalou 

regulačnou 

odchýlkou 

áno nie nie áno 

využitie 
základné 

aplikácie 

stredne náročné 

aplikácie 

aplikácie 

s rýchlou 

zmenou 

regulovanej 

veličiny 

aplikácie 

s rýchlym 

časom zmeny. 

 

4.6 Experimentálne metódy obecne ,,pokus-omyl“ 

 

Základnou experimentálnou metódou nastavovania regulátorov sú metódy ,,pokus-

omyl“. Tieto metódy bývajú často používane v praxi, kde sa stretneme s reálnym 

Tabuľka 2. Typy regulátorov [podľa 3.] 
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uzatvoreným regulačným obvodom. Nevzniká tu nutnosť znalosti vlastností regulovanej 

sústavy. Využívajú sa priamo existujúcom regulačnom obvode, u ktorého sa prevádza 

doladenie, alebo nastavenie. Existuje množstvo metód ,,pokus-omyl“, často využívaným 

postupom býva pravé modifikácia riešená nižšie.[5.,19.] 

4.6.1 Postup: 

1. V regulačnom obvode sa preverí kompletné zapojenie a otestuje sa funkčnosť 

všetkých členov 

2. Nastaví sa požadovaná hodnota žiadanej veličiny w pričom v ručnom režime 

použijeme y≈w , vyradíme integračnú zložku a teda (TI→∞). Pričom derivačná 

zložka bude ((TD→0). Zosilnenie kp sa zníži a následne sa regulátor zapne do 

automatického režimu. 

3. Zosilnenie kp sa bude postupne zvyšovať až do tej miery pokiaľ, pri skokovej 

zmene polohy žiadanej veličiny w dostaneme požadovaný priebeh regulovanej 

veličiny. 

4. V ďalšom kroku sa zosilnenie regulátoru kp zníži na   ⁄  predošlej hodnoty 

a postupne sa začne znižovať integračná časová konštanta TI. K znižovaniu 

dochádza do tej doby pokiaľ sa neodstráni prípadná trvalá regulačná odchýlka 

a nezíska sa pri skokovej zmene polohy požadovanej veličiny w priebeh 

regulovanej veličiny y. Priebeh by mal byť nekmitavý 

5. Výsledný požadovaný priebeh regulovanej veličiny y sa docieli doladením kp. 

6. Pokiaľ používame derivačnú zložku TD  nastavíme na 1/10 TI. Pri nepriaznivom 

prejave šumu prípade prílišnej aktivite u, sa derivačná zložka vyradzuje. Pokiaľ 

naopak dôjde k zlepšeniu regulácie, hodnota derivačnej časovej konštanty TD sa 

zvýši na hodnotu 1/4 TI. A teda hodnota zosilnenia kp sa tiež zvýši o približne 

1/4 % predchádzajúcej hodnoty v bode 5. A hodnota TI bude znížená asi o 1/3 

v porovnaní s bodom 4.    

Tento postup umožňuje experimentálne nastavenie regulačného obvodu na požadovaný 

priebeh regulačnej veličiny y z hľadiska skokových zmien polohy požadovanej veličiny 

w a poruchovej veličiny v, ktorá pôsobí na výstupe regulovanej sústavy. [Podľa 5.] 

4.7 Zieglerova-Nicholsove experimentálne metódy 

 

Tieto metódy patria medzi najpoužívanejšie v oblasti experimentálneho nastavovania 

regulátorov. Často sa používajú na prvotné nastavenie regulátoru, nakoľko dosahujú 

veľký prekmit a to v rozpätí od 10% až po 60%, priemerne sa pohybujú niekde na 25%. 

Zaujímavý je konštantný pomer u PID regulátoru (21) [Výpočet podľa 5.] 

  
 

  
  

 

 
 

(21)  
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4.8 Zieglerova-Nicholsova metóda prechodovej charakteristiky 

 

Táto metóda vychádza z prechodovej charakteristiky proporcionálnej regulovanej 

sústavy z ktorej sa v súlade s obrázkom 12 určí doba prieťahu Tu doba nábehu Tn 

a koeficient prenosu k1. Hodnoty nastavenia parametrov pre jednotlivé regulátory sú 

uvedené v tabuľke.3. Destabilizujúci vplyv ktorý prináša integračná zložka pri 

regulátore typu PI sa prejaví znížením zosilnenia   
 , oproti P regulátoru kde derivačná 

zložka zapríčiňuje zosilnenie   
 .  

Zaujímavý tvar prenosu regulátoru PID nastaveného práve metódou prechodovej 

charakteristiky je (22). [Výpočty podľa 4.,5.] 

  ( )     
 (  

 

  
  
   

  )     
  
    

(  
 

    
 
  
 
 )

    
  
    

 

(     )
 

 
 

 

4.8.1 Postup:  

1. Z prechodovej charakteristiky u nekmitavej regulovanej sústavy určíme dobu 

prieťahu Tu , ďalej tiež dobu nábehu Tn a koeficient prenosu k1. 

2. Pomocou tabuľky 3. dopočítame pre zvolený typ regulátoru hodnoty 

nastaviteľných parametrov. 

 

Regulátor   
    

    
  

P   
    

 
- - 

PI 0,9 
  

    
         - 

PID 
    

  
    

 
            

Obr. 12 Prechodová charakteristika 

Tabuľka 3. Nastavenie parametrov 

(22)  
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4.9 Zieglerova-Nicholsova metóda kritických parametrov 

 

Táto metóda vychádza z zo skutočného regulačného obvodu. Tento regulačný obvod sa 

pri výraznej integračnej činnosti (TI→∞) a tiež derivačnej činnosti (TD→∞) 

zvyšovaním zosilnenia kP privedie na kmitavú hranicu stability. Následne odpočítame 

z periodického priebehu ľubovoľnej veličiny regulačného obvodu kritickú periódu Tk 

a z nastavenia regulátoru, kritické zosilnenie kpk, ako je uvedené na obrázku 13. 

Hodnoty nastavenia parametrov pre jednotlivé regulátory sú uvedené v tabuľke.4. 

Prenos PID regulátoru vytvorený touto metódou bude mať tvar (23).[5.,6.] 

  ( )     
 (  

 

  
  
   

  )        (  
 

      
         )

    
   
  

(
  
    )

 

 
 

Z porovnania nastavenia PID regulátoru podľa vzťahu (22) a vzťahu (23), zistíme 

následovne (24). [5.] 

     
  

    
                     

Takto získané vzťahy možno využiť pre       pri približnom určovaní kritických 

parametrov     a    . Výhodou tejto metódy je jej schopnosť pracovať s reálnou 

sústavou a regulátorom. Nevýhodou sa stáva nutnosť privedenia regulačného obvodu na 

hranicu kmitavej stability, takže dôjde k jeho rozkmitaniu. [Výpočet podľa 5.,7.] 

 
 

4.9.1 Postup:  

1. Prvé dva kroky sú totožné s metódou ,,pokus-omyl“ rozoberanou vyššie 

Obr. 13 Prechodová charakteristika 

(23)  

(24)  
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2. Zosilnenie regulátoru kp sa postupne zvyšuje a to až do tej doby, pokiaľ pri malej 

zmene požadovanej veličiny w v regulačnom obvode vystúpia kmity z rovnakou 

amplitúdou, ktorá zodpovedá kmitavej hranici stability. 

3. Z ľubovoľnej veličiny periodického priebehu, určime kritickú periódu Tk. 

Z nastavenia regulátoru určime kPk. 

4. Pomocou tabuľky 4. dopočítame pre zvolený typ regulátoru hodnoty 

nastaviteľných parametrov. 

 

Regulátor   
    

    
  

P         - - 

PI                  - 

PID                         

 

4.10 Zieglerova-Nicholsova metóda štvrtinového tlmenia 

 

Táto metóda je určitou modifikáciou predchádzajúcej metódy kritických parametrov. Jej 

hlavnou zmenou je odstránenie nutnosti rozkmitania regulačného obvodu, čo umožňuje 

prácu v lineárnej oblasti u väčšieho množstva regulovaných sústav. [2.,11.]  

 

 

4.10.1 Postup:  

1. Prvé dva body postupu sa zhodujú s metódou ,,pokus_omyl“ rovnako ako tomu 

bolo u predchádzajúcej metódy. 

2. V ďalšom kroku sa zosilnenie regulátoru kp postupne zvyšuje a to tak dlho až pri 

skokovej zmene polohy žiadanej veličiny w dostaneme takú prechodovú 

Tabuľka 4. Nastavenie parametrov 

Obr. 14 Tlmené kmity 
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charakteristiku regulačného obvodu hw(t), pri ktorej podiel dvoch po sebe 

idúcich amplitúd bol rovný   ⁄  (zodpovedá útlmu 4) obr.14. 

3. Z prechodovej charakteristiky odpočítame periódu   
 ⁄
 a z nastavenia 

regulátoru zosilnenie     ⁄
  

4. Vyberieme požadovaný typ regulátoru a nastavíme hodnoty jeho parametrov 

podľa tabuľky 5. [5.] 

Regulátor   
    

    
  

P       - - 

PI               - 

PID                           

 

4.11 Metóda inverzie dynamiky  

 

Najpoužívanejšia metóda je relatívne jednoduchá umožňuje nastavenie číslicových, ale 

aj spojitých regulátorov. Je postavená na obecných princípoch inverzie dynamiky, 

pričom hľadáme regulátor s prenosom GR(z), alebo GR(s) (tabuľka 6.) ktorý zaistí na 

základe vzťahu (25) pre regulovanú sústavu s prenosom GS požadovaný model 

uzatvoreného regulačného obvodu, čiže požadovaného prenosu riadenia GW.(obr.15.)  

 

 

   
 

  

  
    

 

Pokiaľ je regulovaná sústava s dopravným oneskorením, je možnosť nastaviť regulačný 

obvod na definovaný relatívny prekmit prechodovej charakteristiky a to v rozmedzí 

(obr.16a) 0-50%. Pokiaľ sústava nemá dopravné oneskorenie dostávame nekmitavé 

priebehy prechodovej charakteristiky. Predpokladá sa že požadovaný prenos riadenia 

pre diskrétne, alebo spojité regulačné obvody má tvar (26). [Princíp metódy z 3.,14.] 

Pre TD>0          ( )  
  

       
 
  
 

  
  
            ( )  

  

        
      

Tabuľka 5. Nastavenie parametrov 

(25)  

Obr. 15 Regulátor 

(26)  
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Pričom a reprezentuje zosilnenie otvoreného regulačného obvodu, TD je dopravné 

oneskorenie a T je vzorkovacia perióda. Doporučený je vzťah T < 0,32TD. Pre 

uľahčenie sa tiež predpokladá že dopravné oneskorenie TD je celočíselným násobkom 

vzorkovacej periódy T. Závislosť veľkosti zosilnenia otvoreného regulačného obvodu 

a na požadovanom prekmite κ, pri prechodovej charakteristike uzavretého regulačného 

obvodu získame zo vzťahu (27).  Hodnoty koeficientov α a β sa dosádzajú z tabuľky 7. 

  
 

      
 

 

Regulátor Analógový regulátor Číslicový regulátor 

P       

PI(PS) 
  (  

 

   
)   (  

 

  

 

   
) 

PD   (     )   (  
  
 

   

 
) 

PID(PSD) 
  (  

 

   
    )   (  

 

  

 

   
 
  
 

   

 
) 

 

κ 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

α 1,282 0,984 0,884 0,832 0,763 0,697 0,669 0,640 0,618 0,599 0,577 

β 2,718 1,944 1,720 1,561 1,437 1,337 1,248 1,172 1,104 1,045 0,992 

 

 

Pokiaľ regulovaná sústava neobsahuje dopravne oneskorenie, považujme prenos 

riadenia za diskrétny, či poprípade spojitý (obr.16b). [4.,7.,14.,13.] 

Pre TD=0          ( )  
   

 
 
  

   
 
 
  

           ( )  
 

     
 

 

 

Tabuľka 6. Nastavenie parametrov 

(27)  

Tabuľka 7. Nastavenie parametrov 

(28)  

obr.16 Prechodové charakteristiky 
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Regulačný proces bude v tomto prípade aperiodický, pričom časová konštanta 

uzavretého regulačného obvodu Tw sa určí s ohľadom na obmedzenie akčnej veličiny. 

Tiež sa berie ohľad na maximálnu nastaviteľnú hodnotu zosilnenia regulátoru r0max. 

Vzorkovacia perióda sa nastaví podľa vzťahu T < 0,3Tw. [Výpočet podľa 5.,9.] 

Pokiaľ sa tvary prenosov regulovaných sústav líšia od tých základných je nutné ich 

upraviť do tvarou uvedených v tabuľke 8. 

Regulovaná sústava Regulátor                                     < Analogový T = 0 , 

Číslicový T > 0 

Typ   
    

    
  

          

  
 
     

P  

  (     )
 

 

  
 

- - 

  
     

      
PI(PS)    

 

  (     )
 

   
 

  
    

 

 
 

- 

  
 (     )

      
PD  

  (     )
 

 

  
 

- 
   

 

 
 

  
(     )(     )

      

      

PID(PSD)    
 

  (     )
 

   
 

  
 

     
   

    
     

 
 

 
 

  
  
            

      

          

PID(PSD)    
 

  (     )
 

   
 

  
 

     
   

  
   

 
 

 
 

 

 

4.11.1 Postup:  

1. Upravíme prenos regulovanej sústavy na základný tvar z tabuľky 8. 

2. Zvolíme vzorkovaciu periódu T ( spojitá regulácia T=0) 

3. Pri regulovaných sústavách s dopravným oneskorením, pre zvolený relatívny 

prekmit na základe tabuľky 7 a vzťahu (27) určíme zosilnenie otvoreného 

regulačného obvodu. 

4. Z tabuľky 8 sa dopočítajú hodnoty nastaviteľných parametrov. [Hodnoty z 5.] 

 

 

 

 

 

Tabuľka 8. Nastavenie parametrov 
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5. Výukový program pre identifikáciu sústav a syntézy 

regulačných obvodov 

5.1 Charakteristika  

 

Výukový program je zostavený v programovacom jazyku Delphi. Obsahuje viacero 

funkcií, ktoré kombinuje pre výukové účely. Umožňuje načítanie dát z programu Excel 

pričom, spracováva načítane dáta metódou postupnej integrácie, následne z nich vytvorí 

diferenciálnu rovnicu. Na základe spočítaných výsledkov je možné vykresliť 

prechodovú charakteristiku pre namerané hodnoty. V ďalšom kroku je možnosť 

nastavenia regulácie pomocou metódy inverzie dynamiky a jej vykreslenie do grafu. Pre 

zlepšenie aplikovateľnosti programu v reálnom prostredí, je zakomponovaná funkcia 

pripojenia meracej karty, pričom zaznamenané údaje ide jednoducho exportovať do 

Excelu a vytvoriť tak vhodné dáta  pre následnú identifikáciu.  

5.2 Funkčné časti programu 

5.2.1 Načítanie dát 

 

Zadávanie dát do programu prebieha po spustení programu v ľavom hornom rohu kde 

sa nachádzajú ovládacie prvky pre vstupné dáta. (obr.17.) Formát vstupných dát 

v Excely musí byť formátovaný nasledovne. Stĺpec A, obsahuje časový údaj vo forme 

čísla, ktoré môže obsahovať čiarku. Pre stĺpec B kde sú dáta meranej hodnoty ,,y“ platí 

rovnaká podmienka a teda nie je prípustné použitie iného oddeľovacieho prvku pre 

desatinné číslo ako je čiarka. Stĺpec C obsahuje hodnotu un. Počet vstupný dát (riadkov 

v súbore Excel), je limitovaný rozsahom poľa na 10 000 prvkov, pričom navršovaním 

počtu vzorov, dochádza k výraznému spomaleniu prvotného načítania dát. Avšak platí 

tu pravidlo, čím viac vzorov, tým vyššia presnosť výpočtu a následného vykreslenia 

prechodovej charakteristiky.  

5.2.1.1 Prvky programu:  

1. Radio Button Excel a Real 

2. Radio Button Nové meranie 

3. Check Button Otvor Excel 

4. Check Button Uzatvor Excel 

5. Edit Počet vzorkov 

6. Edit un 

obr.17 Načítanie dát programom 
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5.2.1.2 Funkcia prvku: 

1. Umožňuje dohľadanie a načítanie súboru Excel.(alebo prácu s reálnymi dátami)  

Spustí procedúry pre riešiace premenné ktoré sú ďalej využívané pre výpočet 

metódy postupnej integrácie.   

2. Slúži na vynulovanie predchádzajúcich dát, aby tak nedochádzalo k chybe pri 

načítaní iného súboru dát.(program sa nanovo spustí) 

3. Po zaškrtnutí zostáva súbor dát z Excelu otvorený (primárne nebýva zaškrtnuté). 

4. Po zaškrtnutí zostáva súbor dát z Excelu uzatvorený (primárne býva zaškrtnuté). 

5. Umožňuje nastavenie počtu vstupných dát, a teda riadkov v súbore Excel. 

6. Umožňuje zadanie hodnoty Výstupu ,,u“ pre dané identifikované dáta. (načítava 

sa z identifikovaných dát v treťom stĺpci Excelu) 

5.2.2 Diferenciálna rovnica 

Po načítaní dát z Excelu program spočíta hodnoty a0,a1,a2 a dosadí ich do štandardnej 

diferenciálnej rovnice (obr.18.). Táto rovnica sa zobrazuje červeným písmom v hornej 

časti programu. Metóda postupnej integrácie sa využíva prevažne pre sústavy druhého 

radu. [Výpočet na základe 5.,1., 3.] 

   
( )( )       ̈( )     ̇( )     ( )   ( )    (29)  

5.2.2.1 Výpočet použitý v programe: 

                                                                  ( )  ( )   (30) 

   ((   ∫ [ ( )   ( )]   ) ( ( )   ( ))   (31) 

   (   ∫ [ ( )   ( )]        ∫ ∫ [ ( )  ( )]     ) ( ( )   ( ))  (32) 

 

5.2.2.2 Prvky programu:  

1. Label Diferencialna rovnica 

5.2.2.3 Funkcia prvku: 

1. Vypisuje diferenciálnu rovnicu tmavo červenou farbou. (objaví sa až po výpočte 

ktorý sa vykoná po načítaní Excelu). 

 

obr.18 Diferenciálna rovnica zobrazená v programe 
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5.2.3 Výpočet h(t) a výpis použitých prvkov 

Po načítaní dát z Excelu do programu a výpočte parametrov diferenciálnej rovnice sa 

zobrazí možnosť výpočtu h(t). Taktiež sa zobrazia tri farebne odlíšené kolónky 

v ktorých sa zobrazia jednotlivé parametre s ktorými program pracuje. (obr.18.) 

 

 

 

 

   

 

5.2.3.1 Prvky programu:  

1. Button Výpočet h(t) a prepočet Tw a w 

2. Memo Hodnoty ymax, tmax, t0, y0, y(n), u(n), h, k 

3. Memo Hodnoty a0, a1, a2 

4. Memo Vypočítaná hodnota integrálov 

5.2.3.2 Funkcia prvku: 

1. Po stlačení tohto tlačidla dôjde k výpočtu h(t) pričom a následne k výpočtu 

koreňov rovnice p1 a p2, pričom sa spočíta tlmenie ξ. (objaví sa až po výpočte 

ktorý sa vykoná po načítaní Excelu). 

2. Vypíšu sa hodnoty 

 ymax – maximálna hodnota y z dát v Excely  

 tmax – maximálna hodnota času t z dát v Excely 

 t0 – minimálna hodnota času t z dát v Excely 

 y0 – minimálna hodnota y z dát v Excely 

 y(n) = y(∞) 

 u(n) = u(∞) 

 h – Δt (veľkosť časového kroku) 

 k – zosilnenie 

3. Vypíšu sa hodnoty a0, a1, a2 z ktorých je zostavená diferenciálna rovnica 

4. Vypíšu sa vypočítané hodnoty integrálov 

obr.19 Informačná časť programu 
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(33) 

(34) 

(35) 

5.2.4 Výpočet koreňov kvadratickej rovnice a tlmenia 

 

Po stlačení tlačidla ,,Výpočet h(t) a prepočet Tw a w“ sa spustí výpočet koreňov p1 a p2 

a spočíta sa tlmenie, na základe čoho sa určí o aký typ sústavy sa jedná. Program 

následne vypíše korene a zobrazí tlmenie spolu s textovým popisom sústavy.(obr.20.)  

[Výpočty použité v programe na základe 5.,1., 3.] 

 

5.2.4.1 Prvky programu:  

1. Label korene p1 a p2 

2. Label tlmenie ,,ksí“ (ξ) 

5.2.4.2 Funkcia prvku: 

1. Vypíše vypočítanú hodnotu koreňov p1 a p2 z menovateľa prenosu. 

2. Vypíše vypočítanú hodnotu tlmenia a zobrazí textovú informáciu o priebehu 

sústavy. 

5.2.4.3 Výpočet použitý v programe:  

Diferenciálna rovnica [Výpočet na základe 5.,1., 3.] 

  
   ( )

   
   

  ( )

  
    ( )     ( ) 

 

Úprava pomocou Laplaceovej transformácie 

 

   
  ( )      ( )     ( )     ( ) 

Odvodenie operátorového prenosu z diferenciálnej rovnice 

 ( )  
  

           
 

  
  

  
  
   

  
  
   

 

 

 

Obr.20 Diferenciálna rovnica zobrazená v programe 
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Dopočítanie operátorového prenosu 

  
  
   [  ]                               (  ) 

  
  
                                                                  (  ) 

  
  

 √    
                              (  ) 

  
  
                                           (  ) 

 

Operátorový prenos 

 ( )  
 

           
                               (  ) 

Výpočet tlmenia ξ 

Pre vykreslenie prechodovej charakteristiky je nutné poznať korene menovateľa 

operátorového prenosu. (41) 

      
 

 
(  √     )                              (  ) 

Rozhodovací algoritmus programu sa v tejto časti dostáva do fázy kedy na základe 

hodnoty tlmenia ξ použije jeden zo štyroch operátorových prenosov. [5.,1., 3.] 

Prvý prípad Aperiodický priebeh, pretlmený priebeh, ξ > 1 

Výpočet koreňov [Výpočty podľa 5.,1., 3.] 

    
 

  
                      

 

  
                                                                 (  ) 

 

  
 
 

 
(  √     )                    

 

  
 
 

 
(  √     )                (  ) 

Výsledný prenos pre tento prípad bude zapísaný v tvare 

 ( )  
 

(     )(     )
                                                                       (  )   

Použije sa výpočet v tvare 

 ( )   (  
 

     
(   

    ⁄     
    ⁄ ))                                      (  )   
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Druhý prípad Mez aperiodicity, ξ = 1 

Výpočet koreňov [Vzťahy poďla5.,1., 3.] 

      
 

 
                                                                                                      (  ) 

Výsledný prenos pre tento prípad bude zapísaný v tvare 

 ( )  
 

(    ) 
                                                                                          (  )   

Použije sa výpočet v tvare 

 ( )   (      ⁄  
 

 
    ⁄ )                                                                (  )   

 

Tretí prípad Harmonický netlmený priebeh, ξ = 0 

Výpočet koreňov [Vzťahy poďla5.,1., 3.] 

      
 

 
 (  √     )   

 

 
( √  )     

 

 
                         (  ) 

Výsledný prenos pre tento prípad bude zapísaný v tvare 

 ( )  
 

      
                                                                                          (  )   

Použije sa výpočet v tvare 

 ( )   (      (
 

 
))                                                                               (  )   

 

Štvrtý prípad Tlmené harmonické kmity, 0 < ξ < 1 

Výpočet koreňov [Vzťahy poďla5.,1., 3.] 

      
 

  
 (   √     )                                                                    (  ) 

Výsledný prenos pre tento prípad bude zapísaný v tvare 

 ( )  
 

  [  
 
 (   √   

 )][  
 
 (   √   

 )]
               (  )   

Použije sa výpočet v tvare 
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 ( )   (   
 

√    
  

 
 
    (

√    

 
       

√    

 
)) (  )   

 

Piaty prípad Nestabilný systém ξ < 0 

V tomto prípade program zobrazí hlásenie o nestabilite systému [Vzťahy poďla5.,1., 3.] 

5.2.5 Tabuľka výpočtov 

 

Po načítaní dát a vykonaní metódy postupnej integrácie sa jednotlivé kroky výpočtu 

zobrazia v prehľadnej tabuľke v ľavej časti programu, táto časť slúži na lepšie 

pochopenie princípu akým funguje táto metóda a umožňuje nahliadnutie na proces 

výpočtu hodnoty integrálov. Taktiež zobrazuje vypočítané hodnoty h(t) a chybu metódy 

pre každý vypočítaný bod (V programe označovaný ako dm). Samozrejmosťou je tiež 

export dát do Excelu.(obr.21.) 

 
 

 

Obr.21 Tabuľka výpočtov 
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5.2.5.1 Prvky programu:  

1. String grid Tabuľka výpočtov 

2. Button Export tabuľky do Excelu 

5.2.5.2 Funkcia prvku: 

1. Tabuľka výpočtov pozostáva z deviatich stĺpcov, pričom počet riadkov je určený 

počtom vzorov. Zobrazujú sa nasledujúce hodnoty. 

t(s) – čas  

y(t) – zmeraná hodnota 

y(t)´ – prvá derivácia zmeranej hodnoty y v čase t 

yp = y(∞)-y(t)‘ – rozdiel medzi maximálnou hodnotou y a prvou deriváciou y 

∫(y(∞)-y(t))dt – hodnota integrálu po prvej integrácií 

∫∫(y(∞)-y(t))dt
2 
– hodnota integrálu po druhej integrácií  

∫∫∫(y(∞)-y(t))dt
3 
– hodnota integrálu po tretej integrácií 

h(t) – hodnota prechodovej funkcie 

dm = y(t)-h(t) – chyba metódy, v literatúre označovaná ako Δm (táto hodnota sa 

dopočítava až po stlačení tlačidla vykresli) 

2. Slúži na export vypočítaných dát do Excelu, pričom po stlačení tlačidla dôjde 

k otvoreniu programu Excel so zapísanými dátami, súbor je následne možné 

štandardnou cestou uložiť.  

5.2.6 Vykreslenie prechodovej charakteristiky 

 

V ľavej spodnej časti programu sa nachádza vykreslenie prechodovej 

charakteristiky.(obr.22.) Vykresľovanie je navrhnuté tak, aby bolo možné zobraziť aj 

nízke hodnoty, pričom je možné pomocou posuvníkov doladiť tento pomer, čo umožní 

prehľadné zobrazenie prechodovej charakteristiky. Pri zmene pomeru mierky sa tiež 

automaticky menia hodnoty na osi t a y, tak aby zobrazované čísla zodpovedali tejto 

zmene. Importované dáta z Excelu sú vykresľované čiernou farbou a majú tvar malých 

krúžkov a následná prechodová charakteristika vypočítaného h(t) má priradenú červenú 

farbu a tvar štvorčekov. V tom istom grafe sa taktiež vykresľujú aj namerané dáta 

z meracej karty. Taktiež je tu vykreslený prechod regulátoru PID. 

5.2.6.1 Prvky programu:  

1. Image Graf 

2. Trackbar t 

3. Trackbar y 

4. Button Vykresli 
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5.2.6.2 Funkcia prvku: 

1. Vykresľuje sa v ňom prechodová charakteristika, pričom obsahuje dve osi y a t , 

ku ktorým sa priradzujú čísla podľa údajov z tabuľky výpočtov 

2. Mení mierku osi t, pričom pri pohybe dôjde k úprave čísel pri tejto ose. 

3. Upravuje mierku osi y, pričom pri pohybe dôjde k úprave čísel pri tejto ose. 

4. Slúži na vykreslenie vypočítaných dát do Grafu. Taktiež po stlačení tlačidla 

dochádza k dopočítaniu chyby metódy dm, ktorá sa zobrazí v tabuľke výpočtov. 

5.2.7 Nastavenie regulátoru PID 

 

Pre výpočet nastavenia parametrov regulátoru sa používa metóda požadovaného modelu 

(inverzie dynamiky) (obr.23.). Použitý prenos štandardného analógového regulátoru 

PID má tvar (55). Vykreslenie regulácie prebieha v okne grafu s prechodovou 

charakteristikou(obr.24.), kde dôjde k jej prekresleniu. Po stlačení tlačidla ,,vykresliť“ je 

možné opätovné vykreslenie prechodovej charakteristiky. [Vzťahy z 3.] 

  (  
 

   
    )                                                                                          (  ) 

 

Obr.22 Prechodová charakteristika vykreslená 

programom 



-33- 
 

 

  

  

 

5.2.7.1 Výpočet použitý v programe: 

Program pracuje s tabuľkou 8., kde využíva vzťahy pre nastavenie PID regulátoru 

a následne pomocou nich dopočítava hodnoty nastaviteľných parametrov. [5.,3.] 

Aperiodický priebeh, pretlmený priebeh, ξ > 1 

Program použije vzťah [Výpočet v programe na základe 5.,3.] 

  
                                                                                                   (  ) 

  
   

    
     

 
 

 
                                                                                         (  ) 

  
  

   
 

  (     )
                                                                                        (  ) 

Mez aperiodicity, ξ = 1 

  
                                                                                                   (  ) 

  
   

    
     

 
 

 
                                                                                         (  ) 

  
  

   
 

  (     )
                                                                                       (  ) 

Tlmené harmonické kmity, 0 < ξ < 1 

  
                                                                                                    (  ) 

  
   

  
   

 
 

 
                                                                                             (  ) 

  
  

   
 

  (     )
                                                                                     (  ) 

5.2.7.2 Prvky programu:  

1. String grid Výpočet h(t) a prepočet Tw a w 

2. Button PID 

3. Edit Tw 

4. Edit w 

Obr.23 Nastavenie PID 
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5.2.7.3 Funkcia prvku: 

1. Slúži na prepočet po zmene nastaviteľných parametrov Tw a w. 

2. Vykresľuje priebeh regulácie v čase (obr.24.) . 

3. Časová konštanta, je možné ju meniť, avšak po zmene je nutné použiť tlačidlo ,, 

Výpočet h(t) a prepočet Tw a w“ 

4. Slúži na zmenu požadovanej veličiny w  taktiež je nutné použiť tlačidlo ,, 

Výpočet h(t) a prepočet Tw a w“ 

 
 

5.2.8 Pripojenie meracej karty 

 

Po pripojení meracej karty je program schopný zmerať vstupné dáta a následne vykreslí 

ich priebeh v čase. Na začiatok je nutné zvoliť počet vzorov a stlačiť tlačidlo pre 

načítanie parametrov(obr.26.). Následne sa po stlačení tlačidla štart merania spustí 

meranie dát z karty v čase. Časové záznamy sa vypíšu vpravo dole vedľa vykresleného 

grafu. Aby bolo s dátami možné pracovať je nutné ich uložiť pomocou tlačidla na 

export dát do Excelu.(obr.25.) 

 

 

Obr.24 Ukážka priebehu vykreslenia PID regulácie 

Obr.25. Výpis z meracej karty 
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5.2.8.1 Prvky programu:  

1. Edit Počet vzorkov 

2. Edit Vzorkovacia frekvencia 

3. Edit Doba merania 

4. Button Načítanie parametrov 

5. Button Štart merania 

6. Button Zobraz dáta 

7. Memo Časy merania 

8. Button Export nameraných dát do Excelu 

5.2.8.2 Funkcia prvku: 

1. Určuje počet snímaných vzorov 

2. Definuje vzorkovaciu frekvenciu použitú pri snímaní vzorov 

3. Určuje maximálnu dobu merania 

4. Načítajú sa vstupné parametre, pričom sa po zmene počtu vzorov automaticky 

upraví aj doba merania. 

5. Spúšťa meranie dát z karty 

6. Vykreslí grafický priebeh merania do grafu. 

7. Počas merania sa tu uložia časové záznamy o meraní 

8. Exportuje zmerané dáta do Excelu 

  

5.2.8.3 Použitá meracia karta: 

Na snímanie dát bola použitá meracia stavebnica K8055 od spoločnosti Velleman, ktorá 

sa k počítaču pripája USB rozhraním. ( obr.27a 27b) 

 

Obr.26. Nastavenie meracej karty 
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5.2.8.4 Informácie o meracej karte: 

Karta disponuje piatimi binárnymi vstupmi slúžiacimi pre pripojenie beznapäťových 

kontaktov. Má osem spínaných tranzistorových výstupov, s indikáciou LED. Taktiež má 

osadené dva analógové vstupy schopné snímať napätie v medziach 0 až 5 voltov.  

Posledné dva vstupy a výstupy sú taktiež analógové a napäťové PWD s indikáciou 

pomocou LED diód. 

6. Vzorové príklady 
 

Pre lepšie pochopenie a názornú ukážku použitia výukového programu sú v príkladoch 

uvedených nižšie z Excelu načítané také vzorové hodnoty, aby zodpovedali 

nasledujúcim vypočítaným hodnotám (diferenciálnej rovnici) a vykreslili tak 

najbežnejšie prípady prechodovej charakteristiky, ktoré môžu nastať. 

6.1 Príklad pre tlmenie ξ = 0,5 

 

Po načítaní a vykonaní príslušných výpočtov, program vypísal diferenciálnu rovnicu 

v tvare uvedenom na obrázku nižšie(obr.28.). Pričom sa podľa zisteného tlmenia zvolil 

postup výpočtov podľa vzťahov 52,53,54. 

 

 

Obr.27a 27b Meracia karta a nepájivé pole 

 

Obr.28. Diferenciálna rovnica zobrazená v programe 
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Vypočítané hodnoty pre daný príklad (výpis týchto hodnôt slúži ako výuková pomôcka 

pre lepšie pochopenie princípov výpočtu metódy postupnej integrácie). (obr.29.) 

 

  

  

  

 

 

Prechodová charakteristika (obr.30.), pre identifikovanú diferenciálnu rovnicu 

zodpovedá štandardnému tvaru tlmených harmonických kmitov. 

 

 

 

Po použití metódy inverzie dynamiky a nastavení parametrov pre PID regulátor kde, 

časová hodnota Tw = 10 a požadovaná hodnota w(t) = 200 program vykreslí nasledovnú 

charakteristiku uvedenú nižšie na obrázku. (obr.31.) 

Obr.29. Informačná časť programu 

Obr.30. Prechodová charakteristika zobrazená v programe 
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6.2 Príklad pre tlmenie ξ = 1,48 

 

Po výpočte parametrov program zobrazí diferenciálnu rovnicu v tvare uvedenom nižšie 

na obrázku(obr.32.). V tomto prípade sa okrem štandardného výpisu hodnôt koreňov 

zobrazil aj výpis časových premenných T1 a T2 (43), kde je zrejmé splnenie 

podmienky T1  ≥ T2 . Následne teda program zvolil výpočet podľa vzťahov 42,44,45.  

 

Vypočítané hodnoty pre daný príklad sú uvedené na obrázku nižšie (obr.33.) (výpis 

týchto hodnôt slúži rovnako ako v predchádzajúcom príklade predovšetkým na lepšie 

pochopenie princípov výpočtu metódy postupnej integrácie).  

 

Obr.31. Ukážka priebehu vykreslenia PID regulácie 

Obr.32 Diferenciálna rovnica zobrazená v programe 

Obr.33 Informačná časť programu 
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Prechodová charakteristika (obr.34.), pre identifikovanú diferenciálnu rovnicu má 

pretlmený aperiodický priebeh. 

 

 

Po použití metódy inverzie dynamiky a nastavení parametrov pre PID regulátor kde, 

časová hodnota Tw = 10 a požadovaná hodnota w(t) = 200 program vykreslí nasledovnú 

charakteristiku uvedenú nižšie na obrázku. (obr.35.) 

 

Obr.35 Ukážka priebehu vykreslenia PID regulácie 

Obr.34 Prechodová charakteristika zobrazená v programe 
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6.3 Príklad pre tlmenie ξ = 1 

 

Po načítaní vstupných dát, program vypísal diferenciálnu rovnicu v tvare uvedenom na 

obrázku nižšie(obr.36.) a na základe vypočítaného tlmenia zvolil postup ďalších 

výpočtov podľa vzťahov 46,47,48. Pre jednotkové tlmenie sú korene p1 a p2 reálne, 

záporné a rovnaké . Hodnoty premenných T1 a T2 by sa v tomto prípade rovnali 

zhodnej hodnote T. 

 

 

Vypočítané hodnoty pre daný príklad (výpis týchto hodnôt slúži ako výuková pomôcka 

pre lepšie pochopenie princípov výpočtu metódy postupnej integrácie). (obr.37.) 

 
 

 

Prechodová charakteristika (obr.38.), pre identifikovanú diferenciálnu rovnicu sa 

nachádza na hranici aperioicity. Keby sa tlmenie ξ znížilo došlo by k tlmenému 

harmonickému kmitaniu, naopak pri navýšení tlmenia by bola prechodová 

charakteristika aperiodická. 

 

Obr.36 Diferenciálna rovnica zobrazená v programe 

 

Obr.37 Informačná časť programu 
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Po použití metódy inverzie dynamiky a nastavení rovnakých parametrov pre PID 

regulátor kde, časová hodnota Tw = 10 a požadovaná hodnota w(t) = 200 program 

vykreslí nasledovnú charakteristiku uvedenú nižšie na obrázku. (obr.39.) 

 
 

Obr.38 Prechodová charakteristika zobrazená v programe 

Obr.39 Ukážka priebehu vykreslenia PID regulácie 
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7. Merania reálnych dát 

7.1 Simulácia 

 

Po pripojení meracej karty a spustení merania podľa postupu popísaného v 

kapitole 5.2.8., boli vytvorené dáta pre následnú identifikáciu. Bolo sledované či 

meraný školský model bude identifikovaný a vykreslený správne. 

7.2 Vstupné dáta 

 

Vstup un = 4,57, pričom zosilnenie k = 250,5 .(V zápise meracej karty sa un = 229 

dielov.). Systém druhého radu. 

7.3 Spracovanie dát programom 

 

Program na základe nameraných vstupných dát vytvoril diferenciálnu rovnicu. Spočítal 

aperiodický priebeh prechodovej charakteristiky. Pričom tlmenie ξ = 1,08. (obr.40.) 

 

Ďalej boli zistené pomocné premenné, ktoré slúžia ako učebná pomôcka pre lepšie 

pochopenie metódy postupnej integrácie.(obr.41.) 

 

 

 

 

Obr.40 Vypočítaná diferenciálna rovnica zobrazená v programe 

Obr.41 Informačná časť 
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P stlačení tlačidla vykresliť a doladení mierky dostaneme prechodovú charakteristiku 

identifikovanej sústavy druhého radu.(obr.42.) 

 
Pre vykreslenie prechodovej charakteristiky regulátoru PID, boli zvolené parametre 

regulácie Tw = 10 a požadovaná hodnota w(t) = 200. Charakteristika má tvar obr.43. 

 

 

Obr.42 Prechodová charakteristika zobrazená v programe 

Obr.43 Ukážka priebehu vykreslenia PID regulácie 
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8. Záver 
 

V práci je vytvorený ucelený učebný text, ktorý oboznamuje zo základmi identifikácie 

systémov. Obsahuje popis regulačného obvodu a nastavenia regulátoru, pričom tieto 

znalosti nájdeme zakomponované aj vo výukovom programe. Teoretická časť práce 

slúži ako výukový materiál, poskytujúci základne povedomie o výpočtoch výukového 

programu. Podrobnejší popis výpočtu je venovaný metóde postupnej integrácie, na 

ktorej je založený program. V poslednej kapitole teoretickej časti práce sú popísané 

metódy nastavenia regulátoru.  

Najdôležitejšou časťou práce je samotný výukový program vytvorený 

v programovacom jazyku Delphi. Program umožňuje načítanie dát z programu Excel, 

kde vytvorí diferenciálnu rovnicu podľa princípu metódy postupnej integrácie. Následne 

si užívateľ môže nechať vykresliť prechodovú charakteristiku. Keďže sa jedná 

o výukový program, užívateľovi sú zobrazované v prehľadných výpisoch jednotlivé 

premenné s ktorými sa aktuálne pracuje. Taktiež sú dáta zanesené do tabuľky z ktorej je 

možný ich export do programu Excel. Následne je importovaná funkcia pre nastavenie 

regulátoru pomocou metódy inverzie dynamiky. Implementované  je vykreslenie 

prechodovej charakteristiky regulačného obvodu. Aby bolo program možné používať aj 

na praktické príklady, je možné pripojenie meracej karty, pričom je možné zmerané dáta 

uložiť do Excelu a takto s nimi ďalej pracovať. Vytvorený program teda umožňuje 

pripojenie k sústave ktorú chceme identifikovať, pričom si je schopný sám pripraviť 

dáta pre svoju prácu. Všetky ovládacie prvky a postupy výpočtov potrebné pre prácu s 

programom sú zaznamenané a popísané v praktickej časti práce. 

Funkčnosť programu bola vyskúšaná na troch vzorových prípadoch dát s rozdielnymi 

hodnotami tlmenia, pričom krivky aj výsledné dáta boli zhodné s literatúrou. V závere 

praktickej časti bol úspešne identifikovaný modelový systém druhého radu. 
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