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1.1. O energii 
Spotřeba energie úzce souvisí se životní úrovní obyvatel, tedy čím vyšší životní 

úroveň, tím vyšší spotřeba energie. Tak to doposud platilo a stále platí, i když se 

v odborném tisku píše o tom, že tuto skutečnost je třeba změnit, ale skutečnost 

v globále v uvedeném výhledu IEA (International Energy Agency) je jiná. 

Pokud dojde k snižování spotřeby budou to země, které nemají dostatek 

primárních surovin pro energetiku a v tomto ohledu se u těchto zemí objevuje 

pojem „udržitelný rozvoj“. Tedy jak udržet a zvyšovat životní úroveň při 

snižování energetické náročnosti společnosti. 

Energie v současném pojetí je tržní komodita jako každá jiná. Spolehlivá 

dodávka energie má specifické postavení. Z historických událostí je zřejmé, že 

tržní systém sám o sobě nemůže vytvořit podmínky pro koherentní energetickou 

politiku, a tím méně pro strategii zajišťování společnosti dostatkem energie. 

Proto také Česká republika má energetickou koncepci, která je determinována 

evropským rámcem:  

• Energetická soběstačnost EU není dosažitelná. Evropa dováží více než 50 

% paliv s odhadem růstu přes 80 % do roku 2030.  

• Manévrovací možnosti Unie, pokud jde o dodávky energie, jsou omezené. 

EU nemá vliv na tvorbu světových cen paliv.  

Vypracování energetické strategie naráží na velmi odlišné představy odborníků, 

ale v jednom se shodují a to na zásadním významu výzkumu nových technologií 

pro budoucí zabezpečení společnosti energií. Jaké to budou technologie těžko 

v současnosti odhadnout. ČR je však země zcela závislá na dovozu ropy a plynu, 

tedy dvou surovin zásadních pro budoucnost; to je významné strategické 

omezení. To je umocněno dalšími riziky jako jsou; 

• ekonomické otřesy: nestálost tržních směnných hodnot,  
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• sociální otřesy: zejména při střetu environmentálních a ekonomických 

hledisek,  

• ekologické otřesy: škody při nehodách, emise škodlivin, poškození 
prostředí těžbou, odpady. 

 
Některé země jako například Čína, Indie se dynamicky rozvíjí, zvyšují životní 

úroveň svých obyvatel, zvyšují průmyslovou výrobu a s tím související spotřebu 

energií. Proto celosvětově se očekává v období 2000−2030 globální růst 

spotřeby energie přibližně o 1,7% ročně při stagnaci nebo poklesu spotřeby 

energie v zemích OECD. 

Prvním krokem pro zajištění udržitelného rozvoje je určitě šetřit s vyrobenou 

energií, řídit efektivně její spotřebu, měnit technologie na úspornější, investovat 

do vědy a výzkumu směrem k novým technologiím, které efektivně umožní 

využívat obnovitelné zdroje energie a snižovat energetické nároky společnosti. 

Pokud se nepodaří vyvinout a zavést nové technologie, snížit energetickou 

závislost na primárních zdrojích, snižovat energetickou náročnost, pak nebude 

možné udržet současnou životní úroveň společnosti.  
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1.2. O řízení 
Regulace (z lat. regula, pravítko, pravidlo) obecně znamená řídící nebo 

usměrňující činnost, prováděnou člověkem nebo automatickým zařízením 

(regulátorem). Úlohou regulace je nastavit určité veličiny teplotu, tlak, množství 

paliva, přebytek vzduchu atd. na požadovanou hodnotu a tuto hodnotu udržovat 

na stejné úrovni. Například při změně výhřevnosti paliva udržovat konstantní 

teplotu, nebo tlak, nebo obojí současně. Regulace se pokouší dosáhnout cílů, ke 

kterým by jinak nedošlo, a nebo by k nim nedošlo v určitém časovém horizontu. 

Klasická teorie řízení je založena na matematickém popisu systému 

(vnějším popisu), vycházející z přenosu systému, frekvenční charakteristiky. 

impulsní charakteristiky, přechodové charakteristiky a z diferenciálních rovnic. 

Moderní teorie řízení, tento pojem vznikl v 60. letech, je založená na stavovém 

popisu systémů. V současnosti se oba přístupy prolínají a oba přístupy se 

používají pro návrh regulátorů. 

Při řešení regulačních úloh je podstatné pochopit fyzikální závislosti. Proto je 

důležité se seznamovat se základy řízení na jednoduchých příkladech, kde je 

jasný dopad měnících se vstupních fyzikálních veličin sledovaného zařízení na 

jeho výstup, nebo jeho stav. 

1.2.1. Regulovaná soustava 
Příkladem nechť je plynová pec obr.1.1. kde regulovaná veličina je teplota 
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v peci a akční veličinou je přítok plynu. Na konstrukčním schématu pece nejsou 

znázorněny rušivé veličiny označované běžně jako poruchové vlivy, které 

ovlivňují výslednou teplotu. Poruchové (rušivé) veličiny označené symbolem 

„v“, které do pece vstupují jsou například; tlak plynu, jeho výhřevnost, teplota 

okolí a množství výrobků, které je vloženo do pece. Funkčnost pece je 

zachována, ale změní se teplota, přesto se vliv těchto veličin v regulaci chápe 

jako porucha. 
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Schematicky lze plynovou pec zakreslit následovně viz obr.1.2. Z obrázku je 

vidět, že regulovanou veličinou je teplota, akční veličinou je přítok plynu a 

poruchové veličiny vstupují nahodile do soustavy plynové pece. Dalším 

zobecněním můžeme úlohu zakreslit pomocí bloku viz obr.1.3. s akční veličinou 

„u“ (přívod plynu), regulovanou veličinou „y“ (teplotou) a poruchu „v“ (1 až 4). 

Pec pro nás obecně představuje ucelený systém a označíme ji písmenem S. Pro 

každý celek, který se skládá z částí (prvků) vzájemně spojených a činných 

v závislosti na vlastnostech a vztahu k ostatním částem celku používáme 

označení systém. Takovým systémem může být škola (žáci, budovy, učitelé), 

stroj (pohony, konstrukce, řízení, ovládání), a nebo továrna (budovy stroje, 

materiál, technici, dělníci a management). Při tom platí, že není škola jako škola, 

každá škola má různé budovy, jiný učitelský zbor a i jiné žáky. Obdobně je to 

s ostatními uvedenými příklady. Přesně vzato svět kolem nás se skládá z prvků, 

které jsou ve vzájemné vazbě a interakci. Vytváří komplikovaný systém, který 

se snažíme poznat, ale popsat dokážeme jen dílčí části. Proto, když se zabýváme 

nějakým objektem, musíme použít určitého zjednodušení, nebo-li oddělit 
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podstatné od nepodstatného. V případě našeho příkladu pece považujeme za 

nepodstatné obtékání vzduchem, jeho vlhkost a tlak. 

1.2.1.1.Chování systému v čase 
Na každý systém působí změny, v čase se mění například pouze vstupní 

veličiny. Systémy, které okamžitě reagují na tyto změny a i na změny, které se 

odehrály v minulých okamžicích, nazýváme dynamické systémy. Může to být 

náš příklad plynové pece, kde se ohřívají součástky nebo z jiné oblasti například 

řízení lodě. Předpokládejme, že loď je řízená pouze kormidlem a že má změnit 

směr plavby. Kormidelník pootočí kormidlem, loď se však chová jako kdyby se 

nic nedělo. Velké setrvačné síly udržují loď v původním směru. Po nějakém 

čase od pootočení kormidla se prosadí síly vznikající při obtékání kormidla a 

loď se začne pohybovat do kýženého směru. Pokud vyrovná kormidelník 

kormidlo, až když se loď ztotožní se zadaným směrem bude mít spoustu práce. 

Vlivem hybnosti se bude loď natáčet dál a kormidelník bude nucen natočit 

kormidlo do opačného směru. Hybnost je fyzikální veličina, která vyjadřuje 

míru setrvačnosti tělesa. Hybnost je vektorová veličina. Velikost hybnosti závisí 

na hmotnosti a rychlosti tělesa, směr hybnosti je stejný jako směr rychlosti. 

 Setrvačné síly budou ovlivňovat chování lodě, jejich vliv se nechá předvídat, 

obratnost lodě bude záviset tedy na výtlaku (hmotnosti), na rychlosti plavby a na 

konstrukci a velikosti kormidla. Takové systémy označujeme jako 

deterministické (jehož každý stav je určen předcházejícím stavem). V tomto 

případě hybnost představuje vnitřní stav tělesa. 

 Stav pece v daném časovém okamžiku, je popsán stavovými veličinami jako je 

např. tlak, teplota, vnitřní energie. Setrvačnost v chování pece závisí také na 

hmotnosti a na vlastnosti materiálu akumulovat teplo. Čím je na konstrukci pece 

použito více materiálu tím obtížněji reaguje na požadované změny teploty. 
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Opakem takovýchto systémů jsou stochastické systémy, kde se projevuje jistá 

míra neurčitosti. Příkladem je předpověď počasí, kde se výsledky předpovědi na 

základě matematického modelu zpracovaného na superpočítači z tisíců měření 

očekávají s jistou pravděpodobností, protože pohyb tekutin (vzduchu a vodních 

par) má jistou míru neurčitosti. Počasí je ale určující pro, v současné době, 

většinu obnovitelných zdrojů energie (sluneční a větrné elektrárny). 

Pro nás, z hlediska řízení, mají význam takové systémy, které splňují následující 

podmínky; mohou měnit svůj stav nebo strukturu. Jejich stav nebo výstup je 

řiditelný působením z vnějšku. To jsou kybernetické systémy a sem spadají 

nejen technické obory, ale také například biologie, ale i sociálně ekonomické 

systémy. 
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1.2.2. Řízení 
Slovo řízení má více významů, v tomto kurzu nás ale zajímá význam tohoto 

slova v technice. Řízení je proces, ve kterém je řízené zařízení ovládáno řídicími 

signály. Řízení je charakterizováno jednosměrností signálů, informace o stavu 

řízeného procesu se nepoužívají ke korekci řídicích signálů. Takovéto řízení 

označíme jako řízení ovládáním obr.1.4. Soustava nekontroluje svoji činnost. U 

plynové pece si lze takovouto soustavu představit v  podobě pece u které řídicím 

signálem zapálíme  

 

hořák a vnitřní teplota pak bude dána, teplotou okolí, kvalitou izolačních 

materiálů, výhřevností plynu a jeho tlakem. Pokud se nebudou tyto parametry 

v čase měnit pak za nějakou dobu dojde k vyrovnání přiváděné energie v podobě 

paliva, jeho výhřevností, a odváděné energie, v podobě ztrát do okolí. Teplota 

uvnitř se ustálí. Takovou pec by ale nikdo nechtěl. Proč? Představte si že máte 

podobnou pec doma na vaření a pečení. Podobné to je i ve strojírenské výrobě, 

kde potřebujete různé teploty pro různé technologické operace. Jiným příkladem 

může být z oblasti strojírenství například řízení posuvu u stroje. Řídicí jednotka 

spustí motor posuvu a ten začne otáčet vřetenem (dlouhým hřídelem uloženým 

podél pracovní délky stroje), které je opatřeno závitem. Vřeteno prochází 

pracovním stolem stroje. Spojení vřetena se stolem je provedeno pomocí matice, 

která je pevně uchycena v pracovním stole. Tím je realizován přímočarý pohyb 

až do krajní polohy, kdy je posuv vypnut pomocí koncového spínače. Tento 

způsob řízení se používá u obráběcích strojů a cyklických automatů obr.1.5. 
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1.2.3. Řízení s regulací 
Řízení s regulací je zařízení, které samočinně udržuje nastavené vlastnosti 

v určitých mezích, má zpětnou vazbu a pomocí ní soustava kontroluje svoji 

činnost. Podle zadaných parametrů reaguje na změny regulované veličiny. 

Blokové schéma takového řízení je na obrázku obr.1.6.  

 

Písmenem R je označeno zařízení, které kontroluje činnost soustavy na základě 

informací z výstupu sledované veličiny „y“ a porovnání této informace 

s žádanou cílovou veličinou „w“. Řídí se pravidly (regule-pravidlo, řád), na 
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základě kterých upravuje akční veličinu „u“ a proto se nazývá regulátor. Podle 

potřeby pak samočinně přestavuje akční veličinu. Regulátor zpravidla obsahuje: 

měřící člen MČ pro určení hodnoty regulované veličiny „y“, řídicí člen RČ pro 

nastavení žádané hodnoty „w“, porovnávací člen PČ pro porovnání předchozích 

hodnot a výsledkem je regulační odchylka „e“. Ta se zpracovává podle 

zadaných pravidel v ústředním členu ÚČ. Výstupní signál přetváří akční člen 

AČ regulátoru na akční veličinu „u“ obr.1.7. Pokud je regulátor schopen 

pracovat bez přiváděné energie zvenčí a pro činnost mu stačí energie získaná 

z měřícího členu, jedná se o přímý regulátor. Energie získaná prostřednictvím 

měřícího členu, snímače stačí k ovládání akční veličiny. První takovýto 

regulátor byl sestaven v roce 1765 panem I.V.Polzunem a sloužil k regulaci 

výšky hladiny vody. Druhý podstatně známější je regulátor z roku 1784 od pana 

J.Watta na regulaci otáček parního stroje. Pokud regulátor ke své činnosti 

potřebuje vnější přívod energie jde o nepřímý regulátor. Tento druh regulátorů 

v současnosti převažuje. Blokové schéma může mít i jinou strukturu například 

obr.1.8 výsledkem je opět regulační odchylka e, která vykazuje stejnou kvalitu 

informace jako v předešlém schématu. Při jednoduchém bezprostředním řízení, 

například množství plynu do pece ovládané pomocí ventilu, zahrnuje řízení 

akční zásahy i konečný výsledek. Při mnohastupňovém nepřímém řízení může 

někdy pojem řízení zahrnovat jen jeho nejvyšší úroveň a sice komunikaci 

člověka s kybernetickým systémem (řídicím počítačem, příslušným 
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programem). Jedná se o uzavřený celek, kde dochází podle předem stanovených 

kritérií vypracovaných člověkem k samočinné volbě způsobu řízení. 

Ruční regulace se v současnosti v energetice používá zcela výjimečně. Akční 

veličinu nastavuje obsluha ručně například na regulační armatuře podle pravidel, 

se kterými je seznámena a na základě měření na jednom nebo více měřících 

přístrojích obr.1.9. Automatickou regulací se označuje nahrazení člověka  

 

regulátorem, řídicím počítačem obr.1.10. V našem jednoduchém příkladě 

postačuje pro řízení teploty regulátor. Regulace je tedy proces, který udržuje 

nějakou fyzikální veličinu na požadované hodnotě, respektive v požadovaných 

mezích. Rozlišuje se regulace nastavení na pevnou (konstantní) hodnotu a 

regulace nastavení na proměnnou hodnotu, což je nejběžnější způsob regulace. 

Obecně je obtížné regulátory setřídit, protože existuje mnoho třídicích hledisek i 

složitějších zapojení. Pokud bychom popisovali příklad pece, jednalo by se o 
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jedno-parametrový regulační obvod (parametrem je teplota). Tento parametr je 

použit na nastavování regulačního ventilu, který je ovládaný pohonem (jeden 

zpětnovazební signál), také se nechá popsat jako jednosmyčkový obvod 

s regulací na konstantní hodnotu. Smyčka je u obr.1.10 od výstupu „y“ přes 

regulátor „R“ a regulační pohon.  

Jedno-parametrový obvod může být ale také rozvětvený s následujícím 

rozdělením: s vlečnou, poměrovou, kaskádovou regulací a s rozvětveným 

výstupem regulátoru. S řízením poměru se setkáme při spalování (poměr 

vzduchu a paliva), s kaskádou v domovních kotelnách kde jsou kotle zapojeny 

v sérii (kotle nedokáží konstrukčně pracovat od malých výkonu po maximální 

výkony například od 5% do 100%) a spouští se postupně podle požadovaného 

celkového výkonu. Rozvětvený výstup z regulátoru se používá u klimatizace, 

která pracuje v letním a zimním provozu (regulátor v létě chladí v zimně topí). 

 

1.2.3.1 Regulace na konstantní hodnotu 
Příkladem regulace na konstantní (pevnou) hodnotu je v našem příkladě pec 

v níž má být udržována stálá teplota na požadované hodnotě. Tato hodnota je 

řídicí (žádanou) veličinou. Teplota v peci je regulovanou veličinou. K regulaci 

může být použit dilatační teploměr, který se s rostoucí teplotou prodlužuje a 
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s klesající teplotou zkracuje. K dilatačnímu teploměru připojíme šroubový 

mechanizmus, který je na druhé straně pevně spojen se šoupátkem. Šoupátko 

ventilu bude nastavovat průtok plynu potrubím. Šroubem lze měnit polohu 

zdvihu šoupátka a tím nastavovat závislost průtoku paliva na teplotě a nepřímo i 

průměrnou teplotu v peci. Při růstu teploty se dilatační teploměr prodlužuje a 

šoupátko ventilu zmenšuje průtok plynu, snižuje se množství dodávané energie, 

tím i teplota. Při poklesu teploty se délka dilatačního teploměru zkracuje a 

šoupátko přivádí do hořáku pece více plynu, teplota se zvyšuje. Regulovaná 

veličina, teplota v peci, se stabilizuje v určitých mezích kolem hodnoty 

nastavené šroubovým mechanizmem. Regulátor ke své činnosti nepotřebuje 

přívod vnější energie. Jako regulátor zde působí dilatační teploměr a šoupátko. 

Řídicí veličina (žádaná) w je nastavována na šroubovém mechanizmu, 

skutečnou teplotu v peci určuje svou délkou dilatační teploměr. Systém zřejmě 

nebude schopen reagovat na krátkodobé změny v kvalitě dodávaného paliva. 

Otevření dvířek pece a výměna součástek způsobí pokles teploty, na který 

regulátor zareaguje a rychleji nastaví teplotu v peci na požadovanou hodnotu. 

Odvod tepla otevřením dvířek a výměna součástek představuje rušivou veličinu 

a z hlediska regulace se vnímá jako porucha, kterou odstraňuje regulátor. 

Porucha tedy není ztráta funkčnosti systému, ale pouze rušivý vliv na řízený 

proces. 
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1.2.3.2. Regulace na proměnnou hodnotu, vlečná regulace 
V technologii vznikl požadavek, že teplota v peci má nejprve stoupat pomalu 

například na 400°C a potom rychle na teplotu vyšší například 800°C. Teplota 

v peci musí mít určitý časový průběh, nemůže být konstantní. V našem příkladě 

můžeme časovou řídicí funkci realizovat mechanicky pomocí kotoučové vačky, 

kterou vložíme mezi šroubový mechanizmus a šoupátko. Do drážky vačky bude 

z jedné strany zapadat čep od táhla šoupátka a z druhé strany čep od táhla 

šroubového mechanizmu. Tvarem vačky a rychlostí otáčení je určen časový 

průběh řídicí veličiny. Regulátor bude potřebovat elektrickou energii na pohon 

vačky a bude tedy patřit mezi nepřímé regulátory obr.1.12. Nekratší vzdálenost 

mezi dilatačním teploměrem a šoupátkem odpovídá nejvyšší teplotě, výhřevnost 

je maximální, teplota rychle roste a protože je zachován posun od dilatačního 

teploměru po dosažení teploty dojde k přivření přívodu plynu i bez natáčení 

vačky. Časový průběh lze měnit změnou otáček vačky nebo jejím tvarem.  

Nositelem informace v regulátoru je například elektrický, pneumatický, 

hydraulický signál, nebo vzájemná kombinace těchto systémů. Kombinované 

systémy využívají dílčí přednosti například: elektronické regulátory mají 

snadnou realizaci dálkového přenosu dat, realizaci řídicích funkcí, hydraulické 

mají výhody v servomotorech (velké silové účinky). 
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Další důležité rozdělení regulátorů je rozdělení na spojité a nespojité v čase. 

(Poznámka: Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se 

mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota funkce f(x) 

změní libovolně málo. U nespojité funkce dostatečně malé změně hodnoty x 

vyvolají velké změny funkce f(x). V našich úvahách pro řízení předpokládáme, 

že čas je spojitý a nespojitost v čase vzniká při zpracování získaných signálů, 

použitými přístroji). U spojitých regulátorů jsou všechny veličiny spojité v čase 

a určitě do této skupiny paří přímé regulátory, u nespojitých některý člen pracuje 

nespojitě v čase (přerušovaně). Například zařazení mikroprocesoru do 

konstrukce regulátoru, kde mikroprocesor pracuje s danou frekvencí. Výpočet 

pobíhá podle vloženého algoritmu určitou dobu, která závisí na frekvenci 

procesoru a složitosti algoritmu. Informace se zpracovává v určitých časových 

okamžicích, zpracování informace a výstupní signál regulátoru není tedy spojitý 

v čase, i když velice rychlý. Obr.1.13 představuje například spojitý průběh 

měřené teploty. Nespojitý signál by vznikl tak, že bychom například prováděli 

měření teploty s přestávkami. Příklad takového měření je na obr.1.16.  

 

1.2.4. Regulační obvod jako systém 
Systémem rozumíme obecně soubor prvků, mezi nimiž existují vzájemné vztahy 

a jako celek má určité vztahy i ke svému okolí [1]. Řízený systém pak má dvě 

části. Primární (výkonovou) část, která plní základní funkce systému a obvykle 

představuje velké množství energie, materiálů, surovin atd. a sekundární 

(informační) část sloužící ke kontrole a řízení. Na primární část často působí 

rušivé vlivy (poruchy), které ovlivňují nežádoucím způsobem systém. Tyto 

rušivé vlivy mohou být měřitelné a neměřitelné. U měřitelných poruch známe 

místo vstupu poruchy a je možné získat měřením informaci o jejím průběhu. U 

neměřitelných poruch není známo místo vstupu, neznáme průběh těchto poruch. 
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Informaci o přítomnosti těchto poruch je možné určit pouze z měření stavu a 

výstupu systému. Aby bylo možné vliv poruchy odstranit nebo zmírnit, je nutno 

získávat informace o stavu primárního procesu. Cílevědomým zpracováním 

těchto informací pak zpětně ovlivňovat primární proces - to je úkolem 

informačního systému. Získávané informace mohou mít různou úroveň: 

pravdivost, včasnost, jednoznačnost, relevantnost (závažnost), úplnost. 

Informace je možné získávat pozorováním, odečítáním, měřením, zkouškami 

atd. Pokud dochází ke zkreslování informací může to být způsobeno použitím 

nesprávné techniky, nebo úmyslně lidmi. Lidé jako nejméně spolehlivá část v 

systému mají do informačního systému zasahovat minimálně (nejčastěji upravují 

informace ve svůj prospěch) a pokud z procesu získávání informací lidský faktor 

nelze vyčlenit, pak je potřeba ověřovat informace z více zdrojů nezávisle na 

sobě.  

Informace z hlediska významu dělíme na čtyři základní skupiny. 

a) sémantický význam slov (umělá inteligence) 

b) pragmatický význam (věcný; praktický, nezaujatý, bez emocí) 

c) idealizovány význam ovlivňují emoce, logika je nepodstatná 

d) inženýrský význam, nejmenší množina informací na otázku je ano, ne. 

Obecně existuje konečná množina možných odpovědí na otázku. 

Věnujme pozornost inženýrskému významu informace. Řídicí obvody mají své 

části a sice získání informace, její přenos, zpracování podle zadaných pravidel a 

využití výstupní informace v systému. Přitom se využívají stavebnicové moduly 

pro zpracování informace, kde jsou stanoveny unifikované vstupní a výstupní 

signály. Sjednocení (unifikace) signálů má následující fyzikální parametry: 

Proudové – 0 až 20 mA, nebo 4 až 20 mA 

Napěťové – 0 až 10 V, nebo ±10 V 

Pneumatický tlak od 20 do 100 kPa 
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Z toho vyplývá závěr, že při získávání, nebo předávání informace převádíme 

naměřenou fyzikální veličinu na unifikovaný signál. Takové zařízení se nazývá 

převodník a často bývá i součástí snímače fyzikální veličiny. Při zpracování 

informace rozlišujeme dva základní přístupy zpracování: 

a) pro komunikaci s člověkem 

b) pro automatické řízení (regulátor, řídicí počítač) 

 

1.2.4.1 Rozdělení signálů  
a) analogové 

b) digitální 

c) zvláštní formy číslicového signálu 

Analogový, plynule proměnný signál může vyjadřovat změnu fyzikální veličiny 

například teploty, tlaku, průtoku apod. v čase obr 1.13. Aby nedošlo během 

přenosu této informace k jejímu zkreslení může být upraven různou modulací 

obr. 1.14. Pokud se informace zpracovávají pomocí výpočetní techniky, není 

potřeba přenášet analogový signál ani jeho formu modulace. 
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Počítače a procesory zpracovávají nespojitý diskrétní signál (diskrétní signál se 

vyznačuje určitým druhem nespojitosti například času, nebo hodnotě signálu). 

Proto se převádí pomocí speciálních zařízení, převodníků, původně analogový 

signál na číslicový a obráceně pokud koncové zařízení zpracovává analogový 

signál. Převodníky mají při převodu analogového signálu na číselný kód 

omezený rozsah zobrazení informace, například 12 bity. Do zobrazení 

informace vnášíme určitou chybu danou použitým převodníkem. V digitální 

podobě se ale dají signály daleko kvalitněji zaznamenávat a přenášet, než 

signály analogové. Převod spojitého signálu na diskrétní se skládá ze dvou fází. 

Nejprve se provede vzorkování signálu, a potom následuje kvantování. 

Vzorkovaný signál je signál, který není spojitý v čase. Je tvořen posloupností 

vzorků, které obecně mohou nabývat libovolnou hodnotu. Tento signál vzniká 
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obvykle vzorkováním analogového signálu, přičemž počet vzorků za sekundu 

udává vzorkovací kmitočet obr.1.15.. 

 Kvantovaný signál je signál, jehož hodnota nemá spojitý průběh, ale mění se 

skokem, přičemž nabývá pouze omezeného počtu úrovní. Ke změně hodnoty 

signálu při kvantování podle přírůstku funkce může obecně dojít v libovolném 

čase. Tento signál vzniká obvykle kvantováním analogového signálu obr.1.16. 

Digitální signál je signál obr.1.17, který je vzorkovaný a následně kvantovaný. 

Je tvořen posloupností vzorků, které mohou nabývat pouze omezeného počtu 

hodnot. Původní průběh signálu nahradíme hodnotou určenou mezi intervaly. 

Touto transformací vnášíme určitou chybu do vznikajícího digitálního signálu. 
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Zvláštní formy číslicového signálu jsou signály binární (unipolární), polární a 

bipolární obr.1.18. V technické praxi se s binárním signálem setkáme 

v systémech logického nebo reléového řízení. Příkladem polárních signálů je 

ovládání různých pojezdů, mechanizmů, kde se jedná o řízení ovládáním, kdy 

například pojezd je vypnut koncovým spínačem. Bipolární signál je používán 

pro ovládání pohonů, kde je potřeba zastavit pohon v obecné poloze, která 

odpovídá požadavkům dané technologie. Pohon má tedy tři stavy; otáčení 

doprava, doleva a klidový stav. 
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1.2.5. Analogové řízení 
Při analogovém řízení jsou používány spojitě působící signály v daném 

intervalu, které jsou svým časovým průběhem analogovým obrazem řízené 

veličiny. K nejdůležitějším prvkům analogových řídicích systémů patří 

kotoučové vačky, převody, ventily, analogové operační zesilovače. 

Příkladem analogového řízení může být použití vačky u dříve uvedeného 

příkladu plynové pece s vlečnou regulací. 

 

1.2.6. Logické řízení 
Toto řízení se uskutečňuje pomocí dvouhodnotových signálů (binárních 

signálů). Binární signály jsou časovým sledem dvou různých hodnot, nebo stavů 

(true, false; zapnuto, vypnuto; vodivý, nevodivý; nebo symbolicky 1 a 0). 

Příkladem binárního řízení je například žehlička, kde požadovaná teplota je 

zajištěna zapínáním a vypínáním topné spirály a to pomocí relé s bimetalem a 

nebo chladničky, kde je požadovaná teplota řízena zapínáním a vypínáním 

kompresoru podle vnitřní teploty chladničky. Je zřejmé, že výsledkem je 

kolísání teploty kolem požadované hodnoty. K nedůležitějším prvkům binárních 

řídicích systémů patří relé, ovládací ventily, diody a spínací elektrické obvody. 
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1.2.7. Číslicové řízení 
Digitální technologie (mikropočítače, mikroprocesory) zásadním způsobem 

ovlivnily zpracování dat a signálů. V posledních letech se to výrazným 

způsobem projevilo v informačních technologiích. S výsledkem těchto změn se 

setkává široká veřejnost (digitální televize, rozhlas, sítě mobilních i pevných 

telefonů, digitální kamery, atd.). Nástup číslicové techniky na komerční úrovni 

se v oblasti řízení a regulace prosadil v osmdesátých letech 20tého století. V 

oblasti regulace však nedošlo k výrazným kvalitativním změnám, protože nové 

číslicové algoritmy vyžadují složitější diskrétní matematický aparát. Proto 

převážná část číslicových regulátorů pouze aproximuje klasické spojité 

regulátory typu PID. Změnila se složitost součástkové základny regulátorů, 

došlo k výrazné miniaturizaci. Číslicové řízení umožnilo rozdělení řídicího 

obvodu na několik vzájemně spolupracujících celků propojených 

průmyslovými komunikačními linkami. Vznik tzv. distribuovaný řídicí 

systém (distribuce ve smyslu rozdělování), který je charakterizovaný 

víceúrovňovou hierarchickou strukturou (takovou strukturu mají například 

vojáci). Při použití číslicového počítače k řízení nejde pouze o nahrazení 

analogové techniky novou, ale o zavedení řízení na vyšší úrovni. Většina 

technických prostředků současné automatizační techniky pracuje na principech 

číslicového (diskrétního) řízení a je tedy logické, že proti analogovému 

(spojitému) řízení bude mít řadu výhod ovlivňujících jeho široké uplatnění v 

technické praxi. Patří k nim spolehlivost, snadná změna struktury, programové 

nastavení parametrů regulátorů, snadný přenos informace na velké vzdálenosti, 

snadné nastavení a oživení i diagnostika. Jedná se o nespojité řízení, kde 

nejdůležitějším prvkům patří kodéry, dekodéry, mikroprocesory, paměti a 

datové sítě. 
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1.2.8. Kombinační a sekvenční řídicí systémy 
Podle způsobu zpracování binárních vstupů v řídicí jednotce lze takto rozdělovat 

řídicí systémy. Kombinační logické řídicí jednotky jsou na výstupu okamžitými 

funkcemi vstupů logických signálů. Tyto jednotky nejsou časově závislé reagují 

okamžitě. U složitých aplikací tento přístup použít nelze, protože zpracováním 

signálů v logických jednotkách dochází k různému časovému zpoždění, což 

může u složitých zapojení vyvolat poruchové kombinace výstupních veličin. To 

znamená, že signály probíhající obvody nedojdou do daného místa ve sejném 

čase a pak dojde k chybnému vyhodnocení došlých informací. U sekvenčního 

logického řízení jsou výstupy generovány zpravidla po krocích v rytmu 

„hodinového signálu“ a jsou závislé na předchozím stavu obvodu (paměti). 

Sekvenční logický systém je například Vaše PC. Obecně jsou přechody mezi  

 

 

jednotlivými kroky prováděny buď v závislosti na čase obr.1.19., nebo 

v závislosti na stavu řízeného procesu obr.1.20. Příkladem časového řízení je 
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rozběh trojfázového motoru s přepnutím hvězda trojúhelník, které zabezpečuje 

snížení proudové zátěže elektrické sítě při rozběhu motoru. Na obr.1.19 je 

nastavená časová prodleva v sekvenci přepínání zapojení motoru. Není zde 

kontrola zda motor dosáhl požadovaných otáček a předpokládá se, že nastavená 

doba je dostatečně dlouhá k dosažení požadovaných otáček na prázdno. Při 

řízení závislém na stavu řízeného procesu je zapotřebí čidlo pro snímání otáček, 

které vyhodnocuje binárně zda bylo nebo nebylo dosaženo požadovaných otáček 

na prázdno. Teprve po jejich dosažení je motor přepnut na plný výkon do 

trojúhelníku. 

 

Poznámka: Jedná se o asynchronní trojfázový motor s jmenovitým výkonem 

větším než 4 kW, který nesmí být zapínán přímým připojením do elektrické sítě. 

Velkým odběrem proudu při rozběhu by způsobil kolísání napětí v síti. Při 

zapnutí motoru rotor stojí a točivé magnetické pole statoru se otáčí velkou 

rychlostí (dáno konstrukcí a zapojením, maximální otáčky nebo také synchronní 

otáčky jsou dány také frekvencí v síti. Pro 50Hz je to 3000 ot/min). V rotoru se 
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indukuje velké napětí a proud. To vytváří magnetický tok rotoru a také točivý 

moment, který roztáčí rotor. Pokud se otáčky rotoru přiblíží otáčkám pole 

statoru, poklesne napětí i indukovaný proud a také točivý moment. U 

nezatíženého motoru je točivý moment v rovnováze s brzdícím momentem 

 způsobeným třením v ložiskách a třením o vzduch. Motor běží asynchronně 

s malým skluzem. Podle velikosti zatížení motoru klesají i jeho otáčky až do 

momentu zvratu (20% skluz), kdy rotor vypadne z vleku točivého pole a zastaví 

se. Motor dosahuje jmenovitého výkonu až po přepnutí ze zapojení hvězda na 

zapojení do trojúhelníku. Při zapojení do hvězdy odebírá motor s výkonem 

12 kW stejně velký proud jako motor 4 kW při zapojení do trojúhelníku. Motory 

s výkonem 4 až 12 kW se proto rozbíhají v zapojení hvězda - trojúhelník. Pro 

větší výkony se toto zapojení použít nedá. 
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1.3. Zpětná vazba 
Princip zpětné vazby je znám od třicátých let minulého století z elektrotechniky. 

Někdy se hovoří též o zpětnovazební smyčce, kde výstup z nějakého systému 

ovlivňuje jeho vstup. Podle vlivu jaký má zpětnovazební vazba na systém 

hovoříme o kladné zpětné vazbě nebo o záporné zpětné vazbě. 

 

1.3.1. Kladná zpětná vazba 
Přepokládáme, že systém je na počátku v normální pracovním režimu a pak 

dojde ke změně. Pokud se informace přenášená z výstupu systému zvyšuje a 

přivedením této informace na jeho vstup vyvolává další zvýšení hodnoty na 

výstupu, jedná se o kladnou zpětnou vazbu. Jestliže je výsledné zesílení celé 

vazby větší než 1, může výstupní hodnota nekontrolovaně růst. Tento růst 

obvykle narazí na technické omezení systému kde vazba probíhá. Příkladem 

kladné zpětné vazby je známé „pískání“ z reproduktorů. V elektroakustice 

způsobuje zpětná vazba známé „pískání“, kdy se výstupní zvuk z reproduktorů 

dostane zpět na mikrofonní vstup, je zesílen do reproduktorů a zesílený signál 

opět přijat mikrofonem. Limitem, který nastoupí, je výstupní výkon zesilovače. 

Jiným příkladem z přírody je tání ledovců. Led velmi dobře odráží sluneční 

záření, úbytek ledovců zvětšuje plochu (vodní hladina nebo zemský povrch), 

která dobře pohlcuje sluneční záření a tím se zvyšuje teplota okolí. Vyšší teplota 

způsobí další urychlení tání. Kladná zpětná vazba v energetice je například u 

parního kotle. Pokud bychom řídili dodávku páry z kotle jenom podle množství 

dodávané páry na výstupu z kotle podle pravidla, čím více páry na výstupu tím 

méně paliva abychom dodržely konstantní množství, došlo by k vypnutí kotle 

při nevětším nedostatku páry a naopak k jeho přehřátí při nadbytku. Při 

nedostatku páry začne klesat tlak i teplota na výstupu z kotle a s tím začne růst 
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rychlost proudění páry. Průtokoměr zaznamená nárůst rychlosti a bude se ji 

snažit snížit uzavíráním přívodu paliva a obráceně. 

 

1.3.2.Záporná zpětná vazba 

Přepokládáme opět, že systém je na počátku v normální pracovním režimu a pak 

dojde ke změně. Pokud informace přenášená z výstupu systému se zvyšuje a 

přivedením této informace na jeho vstup vyvolává snížení hodnoty na výstupu, 

jedná se o zápornou zpětnou vazbu. V případě výskytu výchylky od ustáleného 

stavu dokáže zpětná vazba působit proti této výchylce a potlačit ji. Tento druh 

vazby se využívá v regulační technice pro udržení stálých parametrů systémů. 

Ve volné přírodě funguje tato vazba od nepaměti. Například mezi predátory a 

jejich kořistí. Pokud má predátor málo potravy, vymírá hladem. Malé počty 

predátorů umožní rozmnožení populace kořisti a následně dostatek potravy 

zvětší počty predátorů. 

 V energetice je neznámějším příkladem Wattův regulátor [2]. Je to 

mechanismus pracující na principu odstředivých sil. Je-li stroj méně zatěžován 

začnou růst otáčky. Stroj přenáší tyto otáčky i na mechanizmus obr.1.21., který 
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odstředivou silou zvedá kulovitá závaží a přes pákový mechanizmus přivírá 

přívod páry do parního stroje. Tímto je udržován chod parního stroje v přibližně 

stejných otáčkách. 

 

1.4. Primární energie 
Téměř ve všech učebnicích zabývající se regulační technikou je řízení toku 

primární energie například pro tekutiny (plyny nebo kapaliny) uváděno pro 

změnu průtoku škrcení (kvantitativní regulace), které je paradoxně z hlediska 

energetických ztrát nejméně výhodné a pokud je to možné tak se v praxi 

takovému postupu snaží každý regulační technik vyhnout, pokud chce 

minimalizovat ztráty a maximalizovat účinnost obr.1.22. Kvantitativní regulace 

znamená, že se mění množství pracovní látky od minima ( téměř nulového 

průtoku) po maximum. Pokud si představíme, že pracovní látka je voda pak je 

zřejmě v takovémto triviálním zapojení výhodnější pro změnu průtočného 

množství použít čerpadla s proměnnými otáčkami, než pracně tekutině energii 



   

 31 

udělovat čerpadlem na konstantní maximální hodnotu a pak tuto energii částečně 

mařit škrcením. Přesto se s regulací škrcením můžeme setkat z různých důvodů  

 

a při tom regulační armatura nemusí být umístěna před vstupem do spotřebiče 

viz obr.1.23., ale až za ním. Důvodem takového řešení může být nízký tlak a 

z toho pro vodu, pracovní látku topných systémů, nebezpečí zavzdušňování 

spotřebiče, uvolnění plynů v místě nejnižšího tlaku.  

Příklad konstrukčního uspořádání přímého regulačního ventilu pro horkovody 
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nebo parovody je na obr.1.24. označovaného PDTC (Push Down To Close). 

Používá se také konstrukce označovaná PDTO (Push Down TO Open), kdy se 

ventil uzavírá při pohybu táhla vzhůru – reverzní funkce. Armatura je v podstatě 

otočená utěsněnou hlavou dolů a táhlo prochází upraveným nálitkem. 
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Příkladem dalšího způsobu řízení primární energie je zapojení pomocí 

trojcestného regulačního ventilu obr.1.25. Regulační armatura má dva vstupy  

(porty) A a B a výstup označený AB. Podle polohy kuželky armatury dochází ke 

směšování proudu ze vstupu A a B ve výsledný proud AB. Toto zapojení 

umožňuje konstantní průtok spotřebičem. Takovéto zapojení se označuje jako 

směšování na straně spotřebiče. Nechrání zdroj tepla, přes který protéká nestejné 
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množství pracovní látky. Umístění trojcestné armatury může zabezpečovat 

požadovanou hodnotu přiváděné energie (kvalitativní regulace) na straně 

spotřebiče viz obr.1.26. Směšováním se mění teplota (kvalita) pracovní látky, 

proto kvalitativní regulace. V opačné variantě obr.1.27. pak toto zapojení chrání 

zdroj před výkyvy protékajícího množství pracovní látky zaručuje teplotu na 

vstupu do zdroje. Spotřebič pak má proměnné průtočné množství i teplotu 

pracovní látky. Na obrázku je i naznačena problematika hydraulických odporů 

jednotlivých větví mezi C-A a C-B kde je důležité aby hydraulické ztráty 

v krajních mezích (při maximálním průtoku větvemi) byly stejně velké. To se 

může řešit například vloženou armaturou, nebo potrubím jiného průměru. 

 

 Jedna z možností konstrukčního uspořádání je na obr.1.28. U provedení 

menších světlostí se také můžeme setkat s jiným konstrukční řešením, kde není 

použita kuželka obr. 1.29. ale rotační šoupátko. Zapojení jak je uvedeno na 
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obrázku 1.25. se používá například u vzduchotechniky jako součást ochrany 

proti zamrznutí. V našich teplotních podmínkách je bezpodmínečně nutné u 

registrů ohřevu vzduchu používat zapojení s konstantním průtokem vody v 

registru, tedy zapojení se směšováním nebo se vstřikováním (bude popsané 

dále), nikoli zapojení s přepouštěním nebo se škrcením (snižuje se průtok). Při 

nižších rychlostech média a nerovnoměrném rozložení teploty vody v registru je 

pak nebezpečí zámrazu již z principu daleko vyšší. 

 
Zapojení s přepouštěním již byla v podstatě uvedena například na obr.1.27. kde 

spotřebič vykazuje kvantitativní regulaci, mění se protékající množství, pracovní 

látky, která je přepouštěna nebo rozdělována přes spotřebič a zkrat větve C-B.  
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Zapojení se vstřikováním je kvalitativní regulace, používaná například ve 

vzduchotechnice. Na obrázku 1.31. jsou dvě čerpadla. Uzavíráním vstupu do 

třícestné armatury se přepouští  „vstřikuje“ pracovní látka do okruhu čerpadla 

s registrem vzduchotechniky. Je zajištěn konstantní průtok jak přes registr tak i 

přes zdroj tepla. 

Dvojitá směšovací funkce je možná při použití čtyřcestného regulačního ventilu. 

V zapojení podle obrázku 1.32. je část horké vody přimíchávána do zpětného 

potrubí z otopných těles a tím dochází k zvyšování teploty na vstupu do kotlové 

jednotky. Toto zapojení pro kotle nízkoteplotní nebo kondenzační je nevhodné 

(snižuje se účinnost), pouze pro kotle konstrukce například pro spalování uhlí, 

kde toto zapojení snižuje riziko vzniku koroze v kotli (kondenzace vodních par 
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ze spalin na stěnách kotle) zvyšuje jeho životnost, ale má horší účinnost (vysoká 

teplota spalin). Je zajištěn konstantní průtok přes spotřebič i kotel. 

 

1.5. Sekundární energie, část-informační 
slouží ke kontrole a řízení procesu, obsahuje řetězec přístrojů pro získání 

informace, její přenos, zpracování a využití zpracované informace. Informace se 

zpracovávají na úrovni technologie, strojů a zařízení, využívají se na tomto 

stupni a i v dalších stupních řízení. Informace ze strojů a technologií se  
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používají ve vyšším stupni na řízení výroby a informace z výroby slouží pro 

organizační a ekonomické řízení podniku. Na každém stupni takovéto 

informační pyramidy jsou k dispozici jen určitá data potřebná pro rozhodování. 

Zpětně z vrcholu takové informační pyramidy (systému) je ovlivňován chod  

celého podniku včetně technologie strojů i zařízení. S regulátory se setkáme 

nejčastěji na úrovni technologie a jsou základem celého informačního systému. 

Jednou z podmínek výstavby informační části je unifikace signálů a modulární 

výstavba. 

1.6. Značky přístrojů a akčních členů  
Základní značkou je kružnice, do které se vpisuje písemný kód, který popisuje 

měřenou veličinu a další funkce přístroje s ohledem na zpracování informace 

získané měřením. Může být použita i elipsa. Význam písemného kódu je 

definován normou [5]. Písemný kód se píše do horní poloviny kružnice. Do 

dolní poloviny se vpisuje identifikační číslo pro zápis podrobností v další 

technické dokumentaci popisující činnost zařízení.  Význam písemného kódu se 

mění v závislosti na pořadí. Označení místa  na technologickém zařízení se 

provádí tenkou čarou připojenou k obrysu zařízení. 
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 Při znázornění měřící a řídicí techniky v technologických schématech se 

nevyjadřuje funkční princip a konstrukční provedení. Jedná se o znázornění 

funkce, kterou zastávají při řízení technologického procesu. Do technologického 

schématu se zapisují grafické značky a písemné kódy, které určují umístění 

v technologickém zařízení, místa přenášených informací.  Na obrázku 1.35. je 

značka první vlevo dole číslo odvodu 01 a kód označuje první v pořadí (T), že 

zařízení měří teplotu (C) a zároveň reguluje. Pokud je písemných kódů víc je 

možné použít elipsu. Obvod 02 označuje, že zařízení měří hladinu (L), zároveň 

ji ukazuje (I). Písmeno (T) je v tomto případě jako doplňkové a má význam 

vysílání a poslední (A) je symbolem pro signalizaci. Velké písmeno (L) 

umístěné u značky má doplňující význam, že je signalizován minimální stav 

(hladiny). Pro maximální stav se používá písmeno (H).  Poslední značka pro 

obvod 03 představuje měření okamžitého průtoku (F), sčítání- kolik toho 

proteklo (Q) a zapisování (R). 

Důležitým technologickým prvkem je akční člen, kde značka ve tvořena ze dvou  
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částí. Ze značky pro regulační orgán, bez rozlišení typu tohoto zařízení a značky  

pro pohon. U akčních členů určují při výpadku energie jejich chování a přiřazují 

je k měřícím a řídicím přístrojům. Značky nepopisují konkrétní řešení obvodů 

měřící a řídicí techniky, pomocných energií apod. 

V technické praxi je důležité uvažovat i stavy kdy doje k náhlému výpadku 

pomocných energií. Akční členy obr.1.38. se potom rozdělují do tří základních 

skupin a to na členy, které se zavírají, zůstávají na místě, nebo otevírají. 

Jednotlivé přístroje a akční členy jsou spojeny vedením, kterým si předávají 

informace. Tyto signální vedení se zpravidla znázorňují tenkou plnou čarou,  

která je tenčí než čáry znázorňující technologické zařízení. Toto vedení může 

být také znázorněno tenkou čarou, která je v pravidelných intervalech 

přeškrtávána šikmou úsečkou, skloněnou pod úhlem 60°. Šipkou je možné 

vyznačit směr toku informace. Pokud je třeba vyznačit další informace, které  
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blíže specifikují potřeby projektanta aby popsal funkci převodníků, logických 

členů, akčních členů, pohonů i přenos signálů, je potřeba postupovat podle  

normy ČSN 3511-2.  

Do roku 1994 byla technická dokumentace vytvářena podle jiné normy a její 

podstatné odlišnosti jsou na obrázku 1.42.. 
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1.7. Příklady jednoduchých zapojení 
 

 

Na obrázku 1.43 je regulace průtoku (F-průtok, C-regulace) pomocí regulačního 

orgánu (regulační ventil, který omezuje průtok) s automatickým pohonem, směr 

proudění je dán označením vstupu a výstupu z ventilu. 

Na obrázku 1.44. je regulace výšky hladiny (L-hladina) pomocí snižováním 

nebo zvyšováním odtoku tekutin z nádrže. 

Na obrázku 1.45. je regulace teploty ohřívané studené vody pomocí mokré páry. 

Množstvím páry se mění teplota na výstupu za předpokladu konstantního 

průtoku a teploty vody na vstupu do výměníku. Pokud by průtok kolísal nebude 

teplota konstantní a je třeba přidat regulaci průtoku. 
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Na obrázku 1.46. je opět výměník, ale tentokráte má dva parametry teplotu a 

průtok, které jsou regulovány. Úkolem regulace je udržovat průtok i teplotu na 

konstantní hodnotě. 

 

1.8. Značky pro řídicí počítače 
Základní značky pro řídicí počítače popisuje norma ČSN 3511-4. Používanou 

značkou je šestiúhelník do kterého se zapisují písemné kódy stejného významu 

jako u jednotlivých přístrojů. Význam značek a funkce příslušných obvodů je 

uveden v tabulce, nebo v technické zprávě. Význam kódů je stejný jako u 

přístrojů jen s tím rozdílem, že tyto funkce zajišťuje řídicí počítač. Dotýkajícími 

se značkami se znázorňuje funkční vazba. U našeho obrázku 1.47. se jedná o 

ukazatel (displej), který na velínu zobrazuje teplotu (význam I – je ukazování).  

 

 

         v 
 
    u(t)   y 
        S 
     regulační  
       armatura 
    s pohonem 
 
  u(R)      R 
 
         w 
obr.1.10.Zapojení regulátoru, automatická regulace  
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