


 Regulační obvod 

 Regulační členy 

• Simulátor Soustavy, Regulátoru a Regulačního obvodu 

• Typy regulátorů 

• Nespojité regulátory 

• Spojitý regulátor typu PID 

• Identifikace regulované soustavy 

• Návrh parametrů PID regulátoru 

• Stabilita spojitého regulačního obvodu 

• Optimalizace spojitého regulačního obvodu 

• Diskrétní regulátor typu PSD 

• Diskrétní regulátor typu Fuzzy 



𝑒 𝑡 = 𝑤 𝑡 − 𝑦(𝑡)





Dynamické regulované soustavy dělíme podle jejich reakce na 
jednotkový skok 

 

• Soustava statická 

 

 

 

• Soustava astatická 



Toto dělení využívá principu zpracování vstupujících informací 
do ústředního členu regulátoru. Regulátory dělíme podle typu 
využívaných informací. 

 

• Nespojité regulátory ( Regulátory ON/OFF) 

• Spojité regulátory 

• Diskrétní regulátory 



𝑒 𝑡 = 𝑤 𝑡 − 𝑦(𝑡)



• Na stránkách ucebnaaut.wz.cz najdete podrobný návod jak 
pomocí nainstalovaného programu Control Web ver. 6.1 můžete 
simulovat dynamické soustavy, regulátor PID a regulační obvod 
se soustavou a regulátorem PID 

• V současné době existuje již aktuální verse CW 8, která umožňuje 
časově neomezenou práci s vývojovým prostředím CW (ale není k 
dispozici podrobný návod) 

• Verse programu CW 6.1 bude funkční do ledna 2021 

• Aktuální vývojovou versi programu Control Web  si můžete 
stáhnout ze stránek výrobce Moravské přístroje zde  

• Versi CW6.1 si můžete stáhnou z intranetu školy OneDrive zde 

• Příručka na programování simulace soustav v CW6.1 zde 

 

http://ucebnaaut.wz.cz/
https://www.mii.cz/cat?id=206&lang=405
https://spsul-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/pavelvotrubec_spsul_cz/EWxd5VWnul9BsFPaeKuZfgcBn_vzZfTahp3imIh3LkwZPA?e=hR4dpp
http://ucebnaaut.wz.cz/wp-content/uploads/2018/03/cw-pid-regulátor-návod_2016.pdf


Princip: 

• Máte k dispozici ovladač (model.dll) , který si můžete 
pomocí parametrů v souboru model.par nastavit jakou 
soustavu chcete simulovat. Dá se editovat viz návod. 

• K ovladači je připojen ještě jeden soubor model.dmf, ve 
kterém je informace jaké kanály (identifikační čísla) jsou 
vstupní a jaké výstupní. Z principu pro spojitou regulaci jsou 
tyto typy kanálů reálná čísla [real]. 

http://ucebnaaut.wz.cz/wp-content/uploads/2018/03/cw-pid-regulátor-návod_2016.pdf


• Na identifikaci nespojitých regulátorů využíváme jejich 
statickou charakteristiku 

• Vlastnosti statických charakteristik nespojitých regulátorů 
obecně vyhodnocujeme pomocí technických termínů 

 





𝑦𝑘 > ℎ

𝑦𝑘



𝑦𝑘



• Regulátory ON/OFF odkaz č.1 firma Dixell pro regulaci 
teploty vody a teploty v klimatizaci 

 

https://www.dixell.cz/teorie-regulace/


Regulátory ON/OFF odkaz č.2 firma Bamas Elektro pro 
 
• Extrudery a vstřikovací lisy pro plastikářský průmysl 
• Polymerace a  závody na výrobu syntetických vláken 
• Závody na vulkanizaci gumy 
• Klimatické komory a zkušební stolice 
• Pece na keramiku a cihly 
• Chemický a farmaceutický průmysl 
• Pece 
• Potravinářské závody 
• Lakýrny 
• Úpravny vody 
• Systémy pro těžký průmysl 

 

https://bamas-elektro.cz/konfigurovatelne-regulatory/507-regulator-teploty-konfigurovatelny-on-off-pid-gefran-1600-1800
https://www.dixell.cz/teorie-regulace/


Regulátory ON/OFF odkaz č.3 firmy Omega jsou 
ideální pro často nastavované uživatelské aplikace 
jako tisk na fólie, průmyslové pece, apod. kde je 
potřeba často měnit teplotu a čas ohřevu.  

 

https://www.omegaeng.cz/pptst/CN1A.html


Regulátory ON/OFF odkaz č.4 firmy Omron  

Základní samostatná plně integrovaná základní řešení tam, kde se vyžaduje jednoduchá a 
samostatná regulace a sledování teploty, jsou nejvhodnějším řešením regulátory K8AB-TH, E5C2 
nebo E5CSV. Tyto jednotky nabízejí základní funkce regulace: teplotní alarm, jednoduchou ON/OFF 
regulaci nebo jednosmyčkovou PID regulaci.  

https://www.omegaeng.cz/pptst/CN1A.html



