






 

 

 

 

Anotace 
Práce stručně charakterizuje návrh řízení rotačního pneumatického pohonu 

se zaměřením na možnosti řízení nelineárních soustav s využitím neuronových sítí a 

genetických algoritmů. V úvodní části je provedena rešerše současného stavu 

problematiky. Výsledek rešerše je zpracován jako teoretický podklad pro další práci. První 

oblastí rešerše jsou prvky pneumatických obvodů od výroby stlačeného média pro jeho 

využití. Zevrubně jsou popsány, rozděleny a charakterizovány jednotlivé typy 

pneumatických pohonů. Následuje stručný popis teorie systémů a řízení, doplněný 

kapitolou o dynamických systémech. Další část rešerše je zaměřena na elektronické měřicí 

a řídicí systémy. V závěru úvodního přehledu jsou popsány biologické algoritmy. Mezi 

představené algoritmy patří umělé neuronové sítě a genetické algoritmy, které byly využity 

při vyhodnocení měření a návrhu řídicích struktur. V dalším textu jsou zachyceny 

přípravné práce pro identifikační měření motoru a regulované soustavy. Tyto činnosti 

zahrnovaly konstrukci měřicího přípravku a stavbu regulované soustavy. Na výsledné 

soustavě byla provedena série měření. Z měření byla vytvořena řada charakteristik a 

závislostí jednotlivých veličin. Postupně byly proměřeny jednotlivé komponenty 

pneumatického obvodu a zváženy jejich možnosti při řízení tlaku a průtoku stlačeného 

vzduchu. Na pneumatickém motoru byly zjištěny závislosti otáček a krouticího momentu 

na  nastaveném pracovním tlaku a průtoku vzduchu. Z jednotlivých měření byly vyvozeny 

závěry využité při dalším postupu. Vyhodnocen byl příkon a výkon motoru. Práce také 

předkládá informace o měření statických charakteristik otáček na řídicím napětí a 

pracovním tlaku. Tato charakteristika je silně nelineární a v práci jsou proto navrženy dvě 

metody pro linearizaci statické charakteristiky. První metodou je linearizace pomocí 

inverzní aproximace a druhým přístupem je sestavení linearizačního prvku s natrénovanou 

neuronovou sítí. Soubor měření je uzavřen průběhem linearizovaných přechodových 

charakteristik. Vyhodnoceny jsou také dynamické charakteristiky zaznamenávající reakci 

systému na změnu vstupních parametrů. V závěru práce je stručně nastíněn návrh 

jednotlivých komponent řídicího systému. Vytvořené komponenty lze rozdělit na pomocné 

systémy, ovladače a regulátory. Komponenty jsou tvořené umělými neuronovými sítěmi. 

Parametry neuronových síti byly nalezeny pomocí genetických algoritmů. Charakteristiky 

příkonu a výkonu motoru umožnily navrhnout komponenty zohledňující účinnost motoru. 

Práce je uzavřena zhodnocením dosažených výsledků a úvahou nad budoucími směry 

dalšího výzkumu. 
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Annotation 
This dissertation briefly characterizes a control design of a rotary pneumatic 

propulsion with focus on possibilities of controlling non-linear systems using neural 

networks and genetic algorithms. The first part provides a research of current state 

of the art. The outcome of the research is processed as a theoretical background for further 

work. The first part of the research deals with elements of pneumatic circuits ranging from 

production of compressed medium to its subsequent use. There is also a detailed 

description, division and characterization of individual types of pneumatic propulsion. 

Following, there is a brief description of theory of systems and controlling supplemented 

by a chapter dealing with dynamic systems. The next part of the research is focused on 

electronic control and measuring systems. In the concluding part of the research there is a 

description of biological algorithms. Among the introduced algorithms there are artificial 

neural networks and genetic algorithms that were used for evaluating the measurements 

and designing control structures. The following text deals with preparation tasks for 

identification measurement of the engine and for the regulated set. These tasks included 

construction of a measuring jig and the regulated set. The resulting set was a subject to a 

series of measurements. The measurements served as a foundation for creating a number of 

characteristics and dependencies of individual quantities. The individual components of the 

pneumatic circuits were consequently measured and their possibilities for controlling the 

pressure and the flow rate of compressed air were evaluated. The pneumatic motor was 

measured in terms of the dependency of revolutions and torque on the set working pressure 

and air flow rate. The individual measurements served for making conclusions used for the 

next process. The input and output of the engine were measured. The dissertation also 

provides information on measuring static characteristics of revolutions on the controlling 

voltage and working pressure. This characteristic is strongly non-linear, therefore the work 

provides a design of two methods for linearizing the static characteristic. The first method 

is linearizing using inverse approximation and the second one is creating a linearizing 

element with a trained neural network. The set of measurements concludes with progress 

of linearized transitional characteristics. The dynamic characteristics recording the system 

response on the change of input parameters are also evaluated. In the conclusion of 

the dissertation there is a brief outline of a design of individual components of the control 

system. The created components can be divided into auxiliary systems, controllers and 

regulators. The components comprise of artificial neural networks. The parameters 

of neural networks were found using genetic algorithms. The characteristics of the motor 

input and output provided for a design of components taking into consideration 

the effectiveness of the motor. The dissertation closes with evaluation of the achieved 

results and contemplation about the future of additional research. 

Keywords: pneumatics, rotary engines, vane engine, approximation, linearization, neural 

networks, genetic algorithm 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Název veličiny Symbol / zkratka Jednotka 

Brzdná síla Fbr N 

Brzdný moment Mbr N·m 

Celková osová síla FC N 

Čas t s 

Čitatel přenosové funkce b(s)  

Dolní hranice vstupního intervalu xmin  

Dolní hranice výstupního intervalu ymin  

Fázový posun φ rad 

Frekvence f rad·s-1 

Hmotnost motoru mm kg 

Hodnota součtu čtverců odchylek ersq V2 

Horní hranice vstupního intervalu xmax  

Horní hranice výstupního intervalu ymax  

Charakteristický polynom a(s)  

Impulsní odezva h(t)  

Proměnná Laplaceovy transformace s  

Kompresní poměr ε – 

Krouticí moment motoru M N·m 

Magnituda Mu dB 

Matice buzení (vstupu) B  

Maximální dovolené napětí v tahu σt MPa 

Maximální odchylka ermax V 

Maximální otáčky motoru nmax Hz 

Maximální tlak pmax MPa 

Měřené otáčky, nastavené otáčky n Hz 

Napětí siloměru, napětí elektromotoru Uz V 

Napětí v tahu σ MPa 

Neuronové sítě - prahy i-té vrstvy bi  
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Neuronové sítě - váhy i-té vrstvy wi  

Normované otáčky motoru nn  

Nosný průřez šroubu M6 As mm2 

Objemová výkonnost Qs m3/s 

Objemový průtok Q l·s-1 

Odporové síly  Fo N 

Osová síla FX N 

Otáčky vypočtené pomocí neuronové sítě ns Hz 

Plocha S m2 

Plocha pístnice Sp m2 

Poissonova konstanta κ  

Poloměr rozteče děr rt mm 

Pořadové číslo generace G  

Pracovní tlak p MPa 

Proud elektromotoru Iz A 

Průměr kvadrátu odchylek mse  

Převodová matice D  

Příkon pneumatického motoru PP kW 

Regulační obvod - akční veličina u(t)  

Regulační obvod - regulační odchylka e(t)  

Regulační obvod - regulovaná veličina y(t)  

Regulační obvod - žádaná veličina w(t)  

Rozběhový moment Ms N·m 

Rozběhový moment motoru Mr N·m 

Rozteč děr yt mm 

Řídicí napětí průtokového ventilu Ur V 

Sila dvojčinného válce na straně bez pístnice Fd N 

Sila dvojčinného válce na straně pístnice Fdp N 

Síla jednočinného válce na straně bez pístnice Fj N 

Sila jednočinného válce na straně pístnice Fjp N 

Síla pružiny Fp N 

Skutečný objemový průtok Qs l·s-1 
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Skutečný tlak ps MPa 

Součinitel tření ft  

Stavová matice systému A  

Svislá hodnota lineární charakteristiky b0  

Svislá hodnota nelineární charakteristiky b1  

Svislá hodnota nelineární charakteristiky b2  

Svislá, střižná FZ N 

Tečná, střižná síla Ft1 N 

Tíhová síla motoru Fg N 

Tlakový potenciál  Δp MPa 

Účinnost pneumatického motoru Η  

Úhel natočení hřídele Φ rad 

Úhlová rychlost hřídele Ω rad·s-1 

Vodorovná hodnota lineární charakteristiky a0  

Vodorovná hodnota nelineární charakteristiky a1  

Vodorovná hodnota nelineární charakteristiky a2  

Vstupní hodnota X  

Vstupní normovaná hodnota xnorm(x)  

Vstupní tlak systému ps Pa 

Výkon pneumatického motoru PV kW 

Vyložení motoru ym mm 

Vypočtené napětí průtokového ventilu Uv V 

Výsledná tečná síla FZt1 N 

Výstupní atmosférický tlak p2 MPa 

Výstupní hodnota y  

Výstupní matice  C  

Výstupní normovaná hodnota ynorm  

Výstupní tlak  pt MPa 

Zesílení, Součinitel bezpečnosti k  

Zpoždění d s 

Žádané otáčky nw Hz 
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1 Úvod 
Práce se zabývá návrhem řízení pneumatického lamelového pohonu. Pneumatické 

pohony mají v porovnání s ostatními typy pohonů řadu předností, které je předurčují 

k použití v řadě aplikací. Podle konstrukce mohou pracovat v širokém rozpětí výkonu i 

otáček. Vyznačují se dobrým poměrem výkonu a hmotnosti. Neprodukují 

elektromagnetické záření ani elektromagnetické rušení neovlivňuje jejich chod. Jsou 

konstrukčně jednoduché a mechanicky odolné a jsou přetížitelné. Použití pneumatických 

motorů ztěžuje cena pohonného média a nízká účinnost. Vzhledem ke specifickým 

vlastnostem pneumatických pohonů je přínosné rozvíjet jejich konstrukci a řízení. 

Požadavek na navržení řízení konkrétního pohonu vzniknul v rámci katedrového 

projektu, který byl zaměřen na výzkum pneumatických prvků. V minulosti byl v rámci 

katedry proveden výzkum pneumatických válců a svalů. Rotační motor daný výzkum 

vhodně doplňoval. V úvodní fázi byl proveden průzkum současného stavu problematiky. 

Návrh řízení pneumatického motoru vyžadoval porozumění řadě technických oblastí. 

V první řadě to byly pneumatické prvky a obvody. Rešerše se zabývala zdroji, 

uskladněním a vedením stlačeného média. Průzkum se také zevrubně zaobíral řídicími a 

akčními pneumatickými prvky. Další důležitou oblastí je teorie řízení a systémů zaměřená 

na dynamické systémy. Rešerše byla doplněna průzkumem současného stavu moderních 

měřicích a řídicích systémů. Součástí průzkumu byly biologické algoritmy, které lze 

účelné využít při návrhu řízení pneumatického motoru. Ze zpracovaných oblastí byl 

vytvořen teoretický podklad pro studii motoru a jeho řízení. 

Pro samotnou realizaci úkolu bylo nutné sestavit řízenou soustavu a zkonstruovat 

měřicí přípravek pro identifikaci rotačních pohonů malých výkonů. Stavbě měřicího 

přípravku předcházel návrh třírozměrných modelů jednotlivých součástí v prostředí 

počítačem podporovaného projektování. Pro nestandardizované součásti byla vytvořena 

výrobní výkresová dokumentace. Virtuální model umožnil rovněž navržení montážního 

postupu jednotlivých komponent. Podle výkresové dokumentace byla realizována výroba 

měřicího přípravku. Samostatnou částí byl výběr senzorických a akčních prvků pro daný 

pneumatický motor. Po instalaci soustavy do prostoru laboratoře bylo nutné vytvořit řídicí 

a měřicí software, který umožňuje řízenou soustavu ovládat a snímat měřené informace. 

Vytvořený přípravek byl využit pro provedení sady měření zaměřených 

na identifikaci vlastností tlakového redukčního ventilu, průtokového ventilu a řízeného 

pneumatického pohonu. Řízené a sledované veličiny mají rozhodující vliv na stav řízené 

soustavy a chod pneumatického motoru. Mezi tyto parametry patří především pracovní 

tlak p, průtok stlačeného vzduchu Q, otáčky n a krouticí moment pohonu M. 
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Dalším významným krokem je vytvoření metodiky a nástrojů pro vyhodnocení 

výsledků měření. Použité metody byly zaměřeny na zpracování a vyhodnocení velkého 

množství dat a transformaci dat pro další snadné vyhodnocení. Rozsáhlá měřená data je 

potřeba transformovat z textového souboru do vhodné datové struktury. Zhodnoceny byly 

možnosti vizualizace a prezentace získaných závislostí jednotlivých měřených veličin. 

Proces vizualizace získaných dat je zkomplikován funkční závislostí měřených hodnot 

na více než dvou proměnných. 

Naměřená a zpracovaná data byla využita k posouzení statických a dynamických 

vlastností řízeného pneumatického rotačního pohonu. Posouzeny byly také vlastnosti 

jednotlivých prvků regulované soustavy. Proměřen byl zdroj stlačeného vzduchu 

s ohledem na maximální průtok při nastaveném pracovním tlaku. Obzvláště důležitá byla 

identifikace závislostí průtoku vzduchu Q na řídicím napětí Ur proporcionálního 

průtokového ventilu. Proměřeny byly ustálené hodnoty pracovního tlaku p, průtoku 

stlačeného vzduchu Q, otáčky n a krouticí moment pohonu M. Proměřeny byly také 

dynamické charakteristiky systému při reakci motoru na změnu vstupních parametrů. 

Vyhodnocen byl příkon, výkon a účinnost pneumatického rotačního motoru. Proměřen byl 

také rozběhový moment motoru při nulových otáčkách. 

Pro využití metod a postupů, které jsou navržené pro řízení lineárních systémů, 

bylo potřeba vytvořit nástroje pro linearizaci úlohy. Mezi použité metody linearizace patří 

inverze analytického popisu statické charakteristiky. Druhým přístupem k linearizaci úlohy 

je využití linearizačního prvku tvořeného neuronovou sítí. Nejpříznivější struktura a 

nastavení neuronové sítě pro konkrétní prvek byly nalezeny pomocí genetických 

algoritmů. Genetické algoritmy umožnily systematicky prověřit velké množství kombinací 

různých nastavení a struktur neuronových sítí testováním variací nejvhodnějších kandidátů. 

Jednotlivé metody linearizace jsou vzájemně porovnány podle kvality výsledků a snadnosti 

implementace. Pro obě metody jsou zváženy výpočetní nároky. Preferovaným kritériem je 

kvalita aproximačního procesu, ale také další doplňující vlastnosti vybraných algoritmů.  

Získané znalosti o řízené soustavě jsou využity k návrhu komponent řídicích 

systémů. Pomocné systémy umožňují vyhodnotit neměřené veličiny a jsou využity 

při návrhu ovladačů a regulátorů. Jednotlivé prvky jsou tvořeny připravenými 

neuronovými sítěmi. Jednotlivé komponenty jsou navrženy pro řízení daného motoru, ale 

vytvořené metodiky a nástroje lze snadno využít a urychlit tak návrh řízení jiného typu 

nebo modelu pneumatického rotačního motoru. 

V závěru disertační práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky a nastíněny další 

směry výzkumu v oblasti pneumatických prvků, biologických algoritmů a řízení systémů. 

Práce tak poskytuje komplexní a ucelený pohled na návrh řízení pneumatického rotačního 

pohonu s využitím moderních výpočetních metod. 
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1.1 Cíle disertační práce 

Cílem práce je v první řadě vytvoření řídicích systémů pneumatického lamelového 

rotačního motoru. Pro identifikační měření a testování řízení pneumatického motoru byl 

navržen, vyroben a instalován měřicí přípravek. Návrh konstrukce přípravku byl 

zkontrolován pevnostními výpočty a simulacemi. Měřicí přípravek byl oživen pomocí 

vytvořeného měřicího a řídicího softwaru navrženého pro automatizaci a usnadnění 

měření. Pro simulaci zátěže pneumatického motoru byl vytvořen zatěžovací přípravek. 

Na vytvořené soustavě byla provedena řada měření statických a dynamických vlastností 

pneumatického pohonu. Proměřeny byly jednotlivé komponenty pneumatického obvodu a 

vlastnosti zdroje stlačeného vzduchu. Měření pneumatického motoru systematicky 

pokrývají řadu závislostí otáček n a krouticího momentu M na vstupním tlaku p a průtoku 

vzduchu Q. Dosažené výsledky jsou prezentovány pomocí získaných charakteristik. 

Nezanedbatelným cílem disertační práce je otestovat a zhodnotit možnosti řízení 

nelineárních soustav s využitím umělých neuronových sítí. K linearizaci otáčkové 

charakteristiky pomocí inverzní nelinearity byly zvoleny dva odlišné přístupy, které byly 

vzájemně porovnány. Prvním přístupem byla aproximace statické charakteristiky pomocí 

analytického modelu. Vhodné parametry analytického modelu byly nalezeny pomocí 

metody nejmenších čtverců. Druhým přístupem pro vytvoření inverzní nelinearity je 

využití natrénovaných neuronových sítí. Neuronová síť je připravena na naměřených 

datech. Natrénování neuronové sítě bylo verifikováno na rozšířeném souboru naměřených 

dat. Vhodné nastavení struktury a typu aktivačních funkcí dopředných neuronových sítí 

bylo nalezeno pomocí genetických algoritmů. Získané výsledky obou metod byly 

porovnány s ohledem na kvalitu aproximace a snadnost implementace. Pro dobré výsledky 

a snadné replikování pro jiné závislosti byly jako aproximační metoda zvoleny neuronové 

sítě. Výhodou také je, že vybavování neuronové sítě lze snadno implementovat pomocí 

maticových výpočtů v mikrokontroleru. 

Vytvořená metodika a naměřená data byly využity pro konstrukci komponent 

řídicího systému pro zvolený pneumatický motor. Komponenty jsou tvořeny připravenou 

neuronovou sítí. Nejprve bylo potřeba vytvořit komponenty pro vyhodnocení neměřených 

a neznámých veličin. Důležitými komponentami mezi pomocnými systémy jsou blok 

pro vyhodnocení zátěže motoru a blok pro vyhodnocení řídicího napětí Ur průtokového 

ventilu ze známých informací o stavu systému. Vytvořena byla řada ovladačů otáček, které 

jsou vhodné pro různé aplikace. Měření příkonu a výkonu pneumatického motoru 

umožnilo vytvořit ovladač otáček s optimalizovanou účinností, který podle zadaných 

otáček n nastavuje nejenom řídicí napětí Ur průtokového ventilu, ale i pracovní tlak p. 

Soubor ovladačů byl doplněn regulátory. Regulátory rozšiřují představené bloky ovladačů 

a pro regulaci využívají proporcionálně integrační regulátor. 
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2 Současný stav problematiky 
Na počátku práce byla provedena rešerše jednotlivých dílčích oblastí pokrývajících 

řešenou problematiku. První oblastí, se kterou bylo nutné se seznámit, byly pneumatické 

servomechanizmy a pneumatické prvky. V kapitole jsou popsané jednotlivé dílčí 

komponenty a vlastnosti pneumatických systémů. Na tuto oblast navázala problematika 

řízení a ovládání dynamických systémů doplněné o metody řízení a ovládání nelineárních 

dynamických systémů. Vstupní rešerše pokračovala prostudováním problematiky 

mirkrokontrolerů, měřicích systémů a řídicích jednotek. V poslední části se práce zabývá 

biologicky inspirovanými algoritmy a jejich využitím při identifikaci, ovládání a řízení 

dynamických systémů. 

2.1 Pneumatické systémy 

Pneumatické systémy využívají k přenosu energie rozdílu tlaku pohonného média 

v jednotlivých částech systému. Při základním rozdělení lze pneumatické systémy rozčlenit 

na zdroje a spotřebiče stlačeného média. Ve velkém počtu aplikací jeden zdroj zásobuje 

stlačeným médiem více spotřebičů. To umožňuje lepší práci celého pneumatického 

systému s vyšší účinností. Výhodou je také úspora místa potřebného pro umístění zdrojů. 

Nevýhodou je nutnost koncipovat zdroje i pro budoucí potřeby při rozšiřování 

pneumatického systému. To lze vyřešit použitím modulárního zdroje stlačeného média. 

Mezi prvky pneumatických systémů patří prvky pro vývoj stlačeného média, vzdušníky, 

rozvody, řídicí a ovládací prvky a akční členy. Vývojem a výrobou prvků pneumatických 

systémů se ve světovém měřítku zabývá celá řada firem. Standardizovaná velkosériová 

výroba umožňuje snížit výrobní cenu jednotlivých komponent a zvýšit jejich dostupnost. 

Prvky jednotlivých firem lze mezi sebou kombinovat. Problém může nastat v kompatibilitě 

řídicích systémů a při jejich spolupráci. [14], [39] 

2.1.1 Pracovní média pneumatických systémů 

Pracovními médii pneumatických systémů jsou různé druhy plynů. Využitelná 

energie systému je uchována v tlaku pracovního média. Nejčastěji se jako pracovní 

médium pneumatického systému využívá stlačený vzduch. Ve speciálních případech se 

využívá i dalších plynů. Většina pneumatických prvků umožňuje pracovat s různými druhy 

stlačených plynů. Při využití nestandardních médií je nutné zvážit možnost působení média 

na komponenty pneumatického systému a na snížení jejich životnosti. Řada plynů může 

zvyšovat výskyt koroze na kovových částech prvků nebo narušovat a leptat komponenty 

plastové a gumové. [16] 
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Stlačený vzduch 
Stlačený vzduch je nejčastěji využívané pneumatické médium pro svou širokou 

dostupnost. Vzduch je směs plynů tvořící atmosféru planety země. V nižších vrstvách 

atmosféry lze tuto směs považovat za homogenní. Nejčetněji je z plynů zastoupen dusík a 

kyslík. Společně tvoří přibližně devadesát osm procent objemu suchého vzduchu. 

Ve zbylých dvou procentech jsou zastoupeny argon, oxid uhličitý a další plyny. 

Nezanedbatelnou složkou vzduchu v atmosféře je také vodní pára. Hustota vzduchu klesá 

s teplotou a nadmořskou výškou. 

 Zdroj stlačeného média může odebírat vzduch přímo z okolí. Výhodou je také 

skutečnost, že lze plyn po vykonání práce vypustit přímo do ovzduší a odpadá potřeba 

zpětného vedení média pro znovupoužití. Pokud zdroj stlačeného vzduchu odebírá médium 

přímo z okolí, je vhodné tento vzduch vysušit a zbavit ho tak atmosférické vlhkosti, která 

při vyšších tlacích začne kondenzovat. Neopomenutelnou výhodou pneumatických 

systémů s použitím vzduchu jako pracovního média jsou nižší nároky na těsnost rozvodů a 

méně závažné havárie při jejich selhání. [15] 

Další pneumatická média 
Pokud konkrétní aplikace vyžaduje využití jiného média než stlačeného vzduchu, 

nejčastěji se využívá dusík nebo jiný inertní plyn. Takové aplikace se často vyskytují 

například v potravinářském průmyslu. Nevýhodou je nutnost zpětného vedení média a jeho 

recyklace. Některé druhy médií lze bez obav vypouštět i přímo do ovzduší. Takové řešení 

může být nevýhodné s ohledem na cenu média a tím pádem významné zvýšení ceny 

provozu. Výhodou může být to, že je pneumatický systém uzavřen a nehrozí tak nechtěné 

vniknutí nečistot. Další výhodou obzvláště v těžebním průmyslu je, že použitá pracovní 

média nepodporují hoření. Většina pneumatických prvků není citlivá na druh použitého 

pracovního média a nevyžaduje žádné speciální úpravy. 

2.1.2 Zdroje stlačeného média 

Druh a pracovní princip generátoru stlačeného plynu je podřízený právě volbě typu 

pracovního média. Pro stlačený vzduch se nejčastěji využívají kompresory, protože snižují 

cenu za jednotku stlačeného plynu a nekladou nároky na logistiku. Zdrojem pro speciální 

typy médií mohou být také chemické vyvíječe a tlakové láhve. Volba zdroje stlačeného 

média je také závislá na množstevních požadavcích pneumatického systému. [15] 

Kompresory 
Kompresor je zařízení pro stlačování plynů a par. Pracovní médium je na výstupu 

kompresoru oproti vstupu o vyšším tlaku a nižším objemu. Kompresory můžeme rozdělit 

podle principů stlačování média na pístové, lopatkové a spirálové. Jednotlivé typy 
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konstrukce se liší dosahovaným objemem za jednotku času a maximálním tlakem 

stlačovaného média na výstupu. Vhodný typ kompresoru záleží na požadavcích konkrétní 

aplikace. Pístové kompresory jsou oproti lopatkovým kompresorům vhodné pro vyšší tlaky 

a nižší průtoky. Při stlačování se zvyšuje teplota média a prvků kompresoru a proto je 

nutné zařízení a v některých případech i stlačovaný plyn dostatečně chladit. K pohonu 

kompresorů se nejčastěji používají elektromotory, ale mohou být také poháněny transmisí 

od jiného typu motoru. Například u nákladních aut je kompresor poháněn spalovacím 

motorem. 

Důležitými technickými parametry kompresoru je tlak na vstupu systému ps a 

výstupní tlak pt. Rozdíl vstupního a výstupního tlaku udává tlakový zisk Δp. Podle 

výstupního tlaku pt můžeme rozdělit kompresory na nízkotlaké s výtlačným tlakem 

do 0,5 MPa, středotlaké s výstupním tlakem mezi 0,5 a 1,5 MPa a na vysokotlaké 

s dosahovanými výstupními tlaky nad 1,5 MPa. U kompresorů se vstupním atmosférickým 

tlakem může být udán kompresní poměr ε popsaný vztahem (1). 

s

t
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Z hlediska množství stlačeného vzduchu je často uveden parametr objemová 

výkonnost Qs zachycující objem nasátého vzduchu za jednotku času. Dalšími udávanými 

parametry zařízení může být počet kompresních stupňů, který vyjadřuje, v kolika krocích 

postupně dojde k stlačení pracovního média. Mezi stupni bývá plyn často ochlazován, aby 

se nepřehříval další stupeň a současně se zvýšila účinnost zařízení. Jednotlivé stupně se 

od sebe konstrukčně liší a rozdělením tlakového zisku Δp mezi jednotlivé stupně dochází 

k optimalizaci procesu. Z hlediska navrhování a dimenzování zařízení je také důležitý čistý 

příkon na hřídeli kompresoru, anebo například způsob chlazení. Chlazení se používá 

vzduchové nebo vodní. Vodní chlazení je účinnější, ale náročnější na výrobu a údržbu. 

Vzduchové chlazení může být pasivní, tvořené žebrováním válců. Často se také využívá 

v kombinaci s aktivním chlazením ventilátorem. Ventilátor může být hnán pomocí 

hlavního motoru kompresoru nebo svým vlastním samostatným motorem. Kompresory lze 

také rozdělit na mazané olejem a bezmazné. Olej se kromě mazání částí kompresoru také 

stará o odvod tepla. Použití oleje v systému znemožňuje požití kompresoru v čistých 

výrobách jako je třeba potravinářský průmysl. 

Z konstrukčního hlediska lze kompresory podle principu práce rozdělit 

na objemové a rychlostní. U objemových kompresorů dochází ke zvýšení výstupního tlaku 

pomocí zmenšení objemu pracovních prostorů. Rychlostní kompresor využívá pracovního 

principu založeného na zvýšení kinetické energie proudícího média, která je poté 

transformována na vyšší výstupní tlak. 
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Objemové kompresory můžeme rozdělit na zařízení, kde ke zmenšení pracovního 

prostoru dochází pohybem rotačním nebo přímočarým vratným. Stroje, které využívají 

přímočarého pohybu vratného, jsou nejčastěji vybaveny písty nebo membránou. 

Membránové kompresory jsou vhodné pouze pro velmi malé objemy pracovního média a 

často se využívají pro tvorbu podtlaku. Pohyb kovové, gumové nebo plastové membrány je 

využit k stlačení média. Pístové kompresory jsou nejčastěji využívaným typem pro široké 

rozsahy výstupních tlaků a objemových průtoků. Pístové kompresory využívají 

k stlačování média válců, ve kterých se přímočarým vratným pohybem pohybuje píst. 

Válec je vybaven zpětnými ventily, které usměrňují proudění pracovního média od vstupu 

k výstupu. Kompresory větších výkonů využívají více kompresních válců. Válce jsou proti 

přehřátí a zadření vybaveny chladicím žebrováním. Přímočarý vratný pohyb pístu 

způsobuje vibrace kompresoru. U víceválcových kompresorů lze rázy částečně 

kompenzovat umístěním válců. Proto se využívá uspořádání dvojice pístů v protipohybu, 

anebo hvězdicové uspořádání. Na obrázku 1 je zachycen dvouválcový pístový kompresor 

poháněný elektromotorem s chladícími žebry ofukovanými ventilátorem 

 

Obrázek 1 - Pístový kompresor 

Objemové rotační kompresory obsahují rotor nebo rotory, který svým otáčením 

zmenšuje prostor komor a stlačují tak pracovní médium. Jednou z konstrukčních možností 

jsou zubové kompresory, které využívají dvojice rotorů s do sebe zapadajícími ozubenými 

koly. Mezi zuby vznikají komory pro transport plynu. Rotory mohou být shodné a uložené 

rovnoběžně, nebo se využívá vnitřního a vnějšího ozubeného kola s excentrickým 

umístěním. Dalším často využívaným řešením jsou lamelové kompresory. V pracovním 

prostoru je excentricky umístěný rotor a prostor mezi rotorem a statorem utěsňují 

pohyblivé lamely. Tyto lamely jsou přitlačovaný ke statoru odstředivou silou, nebo 
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mechanicky. Pracovní prostor rozdělený lamelami se na dráze od vstupu k výstupu 

postupně zmenšuje. Pro velké průtoky Q a nízké tlakové zisky Δp se používají dmychadla. 

Podle konstrukce je můžeme rozdělit na dmychadla s bočním kanálem a Rootsova 

dmychadla. Dmychadla s bočním kanálem využívají laminární proudění stlačovaného 

média kolem jediného rotoru. Rootsova dmychadla mají dva rotory ve tvaru ledvin, které 

vytváří uzavřené komory. Výhodou Rootsova dmychadla je práce od nízkých otáček. 

Nevýhodou je pulzující výstup vzduchu způsobující tlakové rázy. Podobnými neduhy trpí 

spirálové kompresory, které jsou tvořeny dvěma spirálami. Spirály vůči sobě vykonávají 

pohyb po kružnici a vytváří tak uzavřené komory pro stlačení pracovního média. Vhodně 

navržený rotační kompresor zatěžuje své okolí menšími vibracemi než pístový kompresor 

a tak lze tento typ kompresoru vhodně využít i v aplikacích, kde by chvění přenášené 

do okolí bylo nežádoucí. 

Rychlostní lopatkové kompresory obsahují rotor, který svým otáčením zrychluje 

proudění pracovního média a poté je tlak zvýšen v difuzoru. Rotor je tvořen vhodně 

tvarovanými lopatkami. Pracovní prostor má válcový nebo kuželový tvar. Tento typ 

kompresorů můžeme podle pohybu stlačovaného média vzhledem k ose rotace rozdělit 

na axiální a radiální. U axiálních kompresorů proudí stlačované médium rovnoběžně osou 

rotace rotoru a difusor je umístěn za posledním stupněm. U radiálních rotačních 

kompresorů vstupuje stlačované médium ve směru osy rotace a vystupuje ve směru 

kolmém na osu rotace. U radiálních kompresorů je difusor umístěn v každém stupni. 

Difusor je tvořen lopatkami s opačnou orientací. Plyn je nutné mezi stupni chladit, aby 

vrostla jeho hustota, což je důležité pro další stlačení v následujícím stupni.  Rychlostní 

kompresory se využívají pro vysoké průtoky Q a nižší tlakové zisky Δp. Výhodou 

lopatkových kompresorů je klidný chod a při vhodné údržbě. Dlouhá životnost a vysoká 

spolehlivost. Mezi výhody patří také, že rychlostní jsou bezmazné a nedochází tak 

ke kontaminaci stlačovaného média olejem. Důležitým požadavkem při konstrukci 

rychlostních kompresorů je dokonalé vyvážení rotoru, které umožňuje provozovat rotační 

kompresory bez nežádoucích vibrací. Další nevýhodou jsou nároky na pevnost lopatek 

vzniklé vysokými otáčkami rotoru. U větších kompresorů se pro snížení hmotnosti rotoru a 

tím zmenšení odstředivých sil využívají duté lopatky naplněné inertním plynem. Vysoké 

otáčky také způsobují vysokou hlučnost kompresoru. Problémem může být také pomalý 

náběh výkonu a nízká účinnost. Pro vyšší tlakové zisky musí být vícestupňové. Jednotlivé 

stupně se liší tvarem a velikostí lopatek. Rychlostní kompresory jsou nedílnou součástí 

proudových motorů využívaných nejčastěji v letectví. [39] 

Chemické vyvíječe 
Chemické vyvíječe plynu jsou používány pouze výjimečně. Výhodou je nízká 

hmotnost daná převážně palivem, a proto jsou nejčastěji používané v mobilních aplikacích. 
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Médium o vyšším než atmosférickém tlaku vzniká chemickou reakcí. Nejčastěji jsou 

smíšeny dvě reaktivní látky. Množství vyvíjeného plynu lze regulovat množstvím 

přidávané látky. Pro pohon zařízení se například používá peroxid vodíku smíšený 

s roztokem manganistanu sodného. Pro svou cenu, zdravotní a ekologická rizika našly 

chemické vyvíječe jako zdroje pracovního média o vyšším tlaku největší uplatnění 

v raketových systémech pro pohon palivových pump a turbín. 

Zásobníky stlačeného média 

Zásobníky stlačeného média slouží k uskladnění stlačeného plynu pro budoucí 

použití. Zásobníky můžeme rozdělit na tlakové lahve a vzdušníky. Při práci a využívání 

nádob na stlačené médium je velmi důležitá bezpečnost, protože akumulují velké množství 

energie, která při selhání a rychlém uvolnění plynu může způsobit rozsáhlé škody 

na životech i na majetku. Velmi nebezpečná je pro tyto zásobníky obzvláště koroze, 

a proto musí z bezpečnostních hledisek podléhat pravidelné kontrole. 

Tlakové lahve 

Tlakové lahve se používají pro uskladnění stlačených plynů. Využívají se v široké 

paletě oborů i mimo pneumatické systémy. Například při svařování, stříkání barev nebo 

potápění. Lze je také použít k pohonu pneumatických systémů s nízkým průtokem 

vzduchu, protože jinak by bylo jejich využití velmi nehospodárné. Používají se také 

v pneumatických systémech využívající speciální pohonná média jako je například dusík. 

Výhodou tlakových lahví je snadná mobilita a lze je tak při splnění bezpečnostních 

předpisů bezpečně převážet. Jako zdroj stlačeného média mají výhodu v tom, že k práci 

nepotřebují žádný jiný druh energie. Pro řadu aplikací je nevýhodou nízká kapacita 

stlačeného média a jeho vysoká cena za jednotku objemu. Označení a barva hrdla a pláště 

je u tlakových lahví standardizována pro různé druhy plynů. Jako materiál pro výrobu 

tlakových láhví se používá ocel, hliník, anebo kompozitní materiály tvořené vrstvami 

vláken a epoxidové pryskyřice. Při výrobě se často používají technologie jako protlačování 

a lisování, při kterých vznikají bezešvé lahve. 

Vzdušníky 

Vzdušníky se používají pro uchovávání stlačeného vzduchu a vyrovnávání 

požadavků pneumatického systému. Například u aplikací, kdy je potřebný velký průtok 

vzduchu po relativně krátkou dobu, umožňují použití menšího kompresoru, který by nebyl 

schopen daný průtok kontinuálně dodávat. Při využití vzdušníku v aplikacích 

s dlouhodobými, ale nízkými požadavky na stlačené nemusí kompresor nepřetržitě 

pracovat. Při poklesu tlaku pouze doplní vzdušník. Jsou obvykle pevnou součástí 

pneumatického systému a jsou zařazeny přímo za kompresorem. V řadě případu tvoří 
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s kompresorem jedno zařízení. Na obrázku 2 je zachycen malý mobilní kompresor 

vybavený vzdušníkem pro akumulaci stlačeného vzduchu. 

 

Obrázek 2 - Mobilní kompresor se vzdušníkem 

2.1.3 Rozvody stlačeného média 

Rozvody stlačeného média slouží k transportu pracovního plynu mezi zdrojem a 

akčními prvky. Pokud je pracovním médiem stlačený vzduch, není potřeba zpětné vedení. 

Vnitřní průměr potrubí udávaný nejčastěji v milimetrech definuje maximální možný průtok 

Q pro daný pracovní tlak p. Při zvyšujícím se průtoku stoupá střední rychlost proudění 

stlačeného média. U hadic je obvykle uveden maximální dovolený tlak pmax a pracovní tlak 

p. Rozvod stlačeného média klade protékajícímu vzduchu odpor, který působí ztráty. 

Tlaková ztráta Δp je přímo úměrná délce a nepřímo úměrná průřezu vedení. Na tlakovou 

ztrátu Δp má velký vliv střední rychlost proudění a hustota média, ale také drsnost potrubí. 

Pro zvyšující střední rychlost proudění roste tlaková ztráta Δp kvadraticky. Nejčastěji se 

rozvody vyrábějí z plastu, oceli, mědi, anebo hliníkových slitin. Kovové trubky bývají 

vybaveny závity a propojeny spojkami. Hadice z plastů mohou být pevné s lepenými 

spojkami. Často se používají pružné plastové hadice s dobrou ohebností, která usnadňuje 

umístění a napojení rozvodů. Hadice mohou být opatřeny koncovkami, anebo se konce 

zasouvají do nástrčných šroubení a lze tak snadno a rychle upravit jejich délku a provést 

změnu zapojení obvodu. Standardizovaná nástrčná šroubení jsou k dispozici s vnitřním i 

vnějším metrickým nebo trubkovým závitem. [14], [15] 
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2.1.4 Pneumatické prvky 

Pneumatické prvky jsou komponenty pneumatického obvodu spojené rozvody 

stlačeného média. Mohou mít technologickou, ovládací, logickou, anebo senzorickou 

úlohu. Technologické prvky pneumatických obvodů jsou například filtry odlučovače oleje 

a vody a sušičky vzduchu, které čistí vzduch a odstraňují zkondenzovanou vodní páru a 

olej použitý při mazání kompresoru. Nejčastěji jsou umístěny přímo před a 

za kompresorem, aby nedocházelo ke kontaminaci potrubí. Následně bývá použita 

maznice, která zajišťuje mazání pracovních prvků. Mezi ovládací prvky pneumatických 

obvodů patří redukční tlakové ventily pro nastavení tlaku, proporcionální průtokové 

ventily pro nastavení průtoku, zpětné ventily a rozvaděče pro ovládání obvodů. Speciální 

třídu prvků tvoří komponenty bezpečnostní a pojistné. Další skupinou ovládacích prvků 

jsou komponenty pro řízení a ovládání pneumatického obvodu. Do této třídy spadají 

tlačítka, páky a nožní pedály ovládané člověkem, anebo řídicím systémem pomocí 

elektromagnetů. Logické pneumatické prvky realizují logickou operaci pomocí propojení 

vstupů a výstupů. Mohou vykonávat Booleovskou funkcí AND a OR, anebo realizovat 

proměnné propojení a uzavření vstupů a výstupů, jejíž úloha se může podle nastavení 

měnit. Tyto ventily jsou velmi často realizované mechanicky, pneumaticky nebo elektricky 

ovládanými šoupátky. Senzorické prvky jsou vizuální, anebo elektronické ukazatele 

průtoku, tlaku nebo třeba teploty. Do této kategorie spadají také koncové dorazy a kladky. 

Na obrázku 3 jsou zobrazeny konkrétní příklady pneumatických prvků. Obrázek zachycuje 

v levé části nastavitelný škrtící ventil s jednosměrným ventilem. Ve středu obrázku je 

zachycen logický prvek pro operaci větší a rovno mezi dvěma vstupy. Srovnání probíhá 

na základě přivedeného tlaku. V pravé straně obrázku je zobrazen koncový spínač s páčkou 

a rolničkou. [16], [39] 

 

Obrázek 3 - Pneumatické prvky 
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2.1.5 Pneumatické pohony a servomechanismy 

Pneumatické pohony jsou prvky, které mění energii tlačeného vzduchu nebo jiného 

plynného média na energii mechanickou a všeobecně se vyznačují pružností a 

bezproblémovou přetížitelností. Prvky jsou obvykle konstrukčně jednoduché, robustní a 

snadno opravitelné. Pneumatické pohony se také vyznačují poměrně velkými pracovními 

silami a krátkými přesouvacími dobami. Tyto vlastnosti můžou být přínosem s ohledem 

na požadavky konkrétní aplikace. Pneumatické pohony lze klasifikovat podle výsledného 

pohybu na lineární, rotační a obecné. Jednotlivé typy lze dále rozdělit podle konstrukce a 

parametrů jako jsou pracovní síly nebo maximální rychlost. Jednotlivé typy pohonu lze 

doplnit řídicími obvody zejména pro regulaci polohy nebo její derivace (rychlost, 

zrychlení). Řídicí obvody a regulovaný pohon tvoří kompaktní celek. Takto vzniklý blok 

označovaný jako servomechanizmus má velké uplatnění v oborech automatizace a řízení 

procesů. Většina současných akčních prvků jsou bezúdržbové a bezmazné. Mohou být 

použity v provozu s agresivním prostředím, v oblastech nebezpečí požáru či exploze nebo 

vysokou úrovní radioaktivity. Pneumatické motory jsou velmi odolné vůči změnám teploty 

a vyšším pracovním teplotám. Nevýhodou pneumatických pohonů může být hlučnost 

proudícího vypouštěného vzduchu. Zvýšená hlučnost je často řešena použitím tlumičů, 

které ale mírně zvyšují odpor v pneumatickém obvodu. Cena provozu je přímo závislá 

na ceně stlačeného média a nárocích použitého pohonu. [7], [20], [41] 

Rozdělení pneumatických prvků podle výsledného pohybu 
Pneumatické pohony můžeme rozdělit podle druhu konaného pohybu na lineární, 

rotační a kyvné. Existují i speciální pneumatické pohony vykonávající obecný pohyb. 

Často je pro vznik obecného pohybu použita kombinace lineárních a rotačních prvků. 

Výsledný pohyb je vyvolán rozpínáním stlačeného média a konstrukční princip 

transformace se může hlavně u rotačních pohonů velmi lišit. Vzhledem k množství 

konstrukčních řešení rotačních pneumatických pohonů lze zvolit vhodný pohon 

pro konkrétní aplikaci. U přímočarých a kyvných pohonů jsou důležité hranice a rozsahy 

mezi kterými se může pohyblivá část přestavovat. 

Lineární pneumatické pohony 
Lineární pneumatické pohony převádí energii stlačeného média na přímočarý 

pohyb a nebo na přímočarý vratný pohyb. Mezi lineární pneumatické pohony se řadí 

pneumatické válce, kde použité médium pod určitým tlakem působí na plochu pístu. 

Dalším typem lineárních pneumatických pohonů jsou pneumatické svaly zhotovené 

z pružných materiálů. Důležitým parametrem jak pneumatických válců, tak svalů, jsou 

hodnoty krajních poloh. 
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Pneumatické válce 

Pneumatické válce jsou nejčastěji používaným pneumatickým pohonem. Válce 

může také rozdělit podle činností na dvojčinné a jednočinné. Plocha pístu je obvykle 

kruhová, ale může to být také zaoblený obdélník, který lépe zabraňuje nežádoucímu 

pootáčení pístu bez dalších úprav a přidaných prvků konstrukce. 

U dvojčinných válců lze vhánět médium z obou stran pístu. Pokud je tlaková síla 

na obou stranách pístu vyrovnána, píst zůstává v setrvalé poloze. Při neočekávaném 

poklesu tlaku v systému není daná poloha pístu nijak definovaná ani aretovaná. To je 

potřeba mít na paměti při návrhu bezpečných pneumatických zařízení. Odpor kladený 

při změně polohy pístem je úměrný velikosti tlaku v komorách. U pístu s jednostrannou 

pístnicí se výsledná síla ve výsuvném a zpětném směru liší z důvodu různě velkých 

činných ploch. Plocha na straně písnice je menší o plochu jejího průřezu. Výpočet síly Fd 

na straně bez písnice je zachycen ve vztahu (2). Vztah popisuje součin rozdílu tlaku Δp 

v komorách válce a plochy pístu S snížený o odporové síly Fo. Odporové síly jsou tvořeny 

především třecími sílami. Podle technického stavu pístu a použité výrobní technologie se 

pohybují do 10 % síly Fd. Síla Fdp na straně pístnice je popsána vztahem (3) a její hodnota 

je nižší, protože pracovní plocha je zmenšena o plochou průřezu pístnice Sp. 

od FSpF −⋅∆=  (2)  

( ) opdp FSSpF −−⋅∆=  (3)  

U jednočinných válců působí tlak pouze z jedné strany pístu a píst je zpět vracen 

obvykle pružinou. Vztah pro výpočet síly jednočinného válce s komorou bez pístnice je 

zachycen ve formuli (4). Realizace pracovní komory bez písnice je konstrukčně a výrobně 

jednodušší. Proměnná p přestavuje pracovní tlak systému a veličina Fp sílu kladenou 

pružinou. Pokud pracovní komora obsahuje pístnici je výpočet realizován podle vztahu (5). 

U jednočinných válců je při výpadku pracovního tlaku zaručen návrat do výchozí pozice 

pružinou. Jednočinné válce se vyrábí s výchozí pozicí v zasunuté i vysunuté poloze.  

poj FFSpF −−⋅=  (4)  

( ) popjp FFSSpF −−−⋅=  (5)  

V závislosti na požadavcích konkrétní aplikace existují speciální konstrukční řešení 

jako třeba tandemový válec, který se používá v situaci, kdy je potřeba vyvozovat velké síly 

při malém průměru válce. Konstrukční řešení je založeno na umístění dvou pístů za sebou 

na jednu pístnici. Snížený průměr válce je kompenzován zvýšením délky pro stejné zdvihy. 

Další možnou konstrukční úpravou je průchozí pístnice, která umožňuje připojení zátěže 

k válci po obou stranách a zachování symetrie sil při výsuvném a vratném pohybu. 

Při aplikacích využívajících pneumatické válce pro přímočarý vratný pohyb je velkým 

přínosem snadná změna rychlosti a síly v dopředném a zpětném pohybu. To umožňuje 
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efektivně využívat pracovní čas. Důležitým konstrukčním prvkem pneumatických válců je 

tlumení rázu při dosažení koncové polohy. To zlepšuje životnost pneumatických válců a 

snižuje vibrace přenášené do rámu zařízení. Tlumení bývají pryžová nebo pneumatická. 

U moderních válců lze velikost tlumení v koncových polohách nastavovat. Válce bývají 

vybaveny drážkami, anebo přírubami pro snadnou montáž. Na obrázku 4 je zachycen malý 

jednočinný pneumatický válec. 

 

Obrázek 4 - Pneumatický válec 

Pneumatické svaly 

Pneumatické svaly se při přivedení média pod tlakem deformují a to tak, že zvětšují 

svůj průměr a zkracují svou délku. Prodlužované jsou obvykle vnější silou danou konkrétní 

úlohou. Kontrakce závislá na použitém materiálu a konstrukci svalu bývá kolem 25 %. 

Z konstrukčního a tvarového pohledu existuje velké množství různých řešení 

pneumatického svalu. Pneumatické svaly se využívají pouze pro aplikace v tahu, v tlaku by 

došlo k deformaci svalu, protože pneumatické svaly jsou pružné. Naopak jejich pružnost je 

ve většině aplikací využívána. Z tvarového hlediska se dnes používá hlavně válec uzavřený 

koncovkami. Pro speciální účely existují i tvarově velmi komplikované svaly, které 

kombinují pružné a nepružné elementy. Vak svalu bývá zhotoven z pryže nebo pryžových 

kompozitů, ve kterých se kombinují pevná a pružná vlákna. Plášť pneumatického svalu 

může být vybaven vnějšími bifilárně spletenými odolnými vlákny, které zvyšují pevnost 

svalu v tahu. Výhodou pneumatických svalů je necitlivost na nečistoty a hermetická 

těsnost. Pro pneumatické svaly je uváděna délka při atmosférickém a maximálním nebo 

doporučeném pracovním tlaku. Dané údaje jsou doplněny informací o maximální tažné 

síle. Tažná síla se pohybuje v desítkách tisíc Newtonů. Konce pneumatického svalu mohou 



 

 

 

 

být vybaveny oky, závity nebo drážkami pro

svaly lze zařadit i měchy, které se používají k

podstatně kratší a bývají spíše nasazovány pro

a řízené odpružení je i častou oblastí využití pneumatických svalů. Výhodou je také velká 

vyvozená síla při malém průměru svalu. Pneumatické svaly se také čast

ovladače brzd nebo přímo jako zvedací

s biologickými svaly se často využívá při

pneumatické svaly často využívají v

zařízeních. Velkou výhodou je také velmi výho

hmotnosti svalů. 

Rotační pneumatické pohony

Rotační pneumatické pohony lze rozdělit podle konstrukce na

lamelové a turbínové. Jednotlivá konstrukční ř

pracovních otáček. Výhodou oproti jiným typům pohonů je bezpečné přetížení. Snadno lze 

ovládat otáčky a moment motoru. Většina motorů umožňuje bezproblémovou reverzaci 

chodu. Otáčky pneumatických rotačních motorů jsou

vybaveny převodovkou, pro

používají převodovky do 

pro zmenšení její váhy. Zařízení jsou poměrně lehká. Hmotnos

tvoří přibližně 25 % hmotnosti elektrického asynchronního motoru se stejným výkonem. 

Motory jsou také konstrukčně a výrobně jednoduché. Nevyžadují náročnou údržbu a lze je 

snadno opravit. Výhodou je také to, že motor je imunní vůči e

ani žádné záření nevytváří. Většina součas

jejich použití v čistém prostředí. Pneumatické rotační pohony se velmi často používají 

v pracovním nářadí, jako jsou utahováky šroubů, vrtačky

u důlních lokomotiv a v dalších aplikacích, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

Ve vysokozdvižných vozících se používají pro

vozíky tak mohou pracovat ve
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nebo drážkami pro snadné upevnění k rámu. Mezi pneumatické 

svaly lze zařadit i měchy, které se používají k odpružení a pohlcení vibrací. Měchy jsou 

podstatně kratší a bývají spíše nasazovány pro aplikace, kde jsou zatíženy tlakem. Tlumení 

a řízené odpružení je i častou oblastí využití pneumatických svalů. Výhodou je také velká 

malém průměru svalu. Pneumatické svaly se také čast

nebo přímo jako zvedací zařízení. Podobnost pneumatického svalu 

biologickými svaly se často využívá při mechanické spolupráci strojů a lidí. Proto se 

pneumatické svaly často využívají v endoprotézách, exoskeletonech a manipulačních 

zařízeních. Velkou výhodou je také velmi výhodný poměr dosaho

Obrázek 5 - Pneumatický sval 

Rotační pneumatické pohony 

Rotační pneumatické pohony lze rozdělit podle konstrukce na

lamelové a turbínové. Jednotlivá konstrukční řešení se používají v

pracovních otáček. Výhodou oproti jiným typům pohonů je bezpečné přetížení. Snadno lze 

ovládat otáčky a moment motoru. Většina motorů umožňuje bezproblémovou reverzaci 

chodu. Otáčky pneumatických rotačních motorů jsou závislé na zátěži. Motory jsou často 

pro kterou je příznivý hladký rozběh pohonu. Obvykle se 

 pomala. Snížené nároky na pevnost převodovky lze využít 

zmenšení její váhy. Zařízení jsou poměrně lehká. Hmotnost pneumatického pohonu 

tvoří přibližně 25 % hmotnosti elektrického asynchronního motoru se stejným výkonem. 

Motory jsou také konstrukčně a výrobně jednoduché. Nevyžadují náročnou údržbu a lze je 

snadno opravit. Výhodou je také to, že motor je imunní vůči elektromagnetickému záření 

áření nevytváří. Většina současných pohonů je bezmazných

čistém prostředí. Pneumatické rotační pohony se velmi často používají 

jsou utahováky šroubů, vrtačky nebo brusky. Využití také našl

dalších aplikacích, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 

vysokozdvižných vozících se používají pro pohon, anebo pro zvedání. Vysokozdvižné 

vozíky tak mohou pracovat ve vnitřních prostorách a tvoří tak alternativu k

. Mezi pneumatické 

odpružení a pohlcení vibrací. Měchy jsou 

plikace, kde jsou zatíženy tlakem. Tlumení 

a řízené odpružení je i častou oblastí využití pneumatických svalů. Výhodou je také velká 

malém průměru svalu. Pneumatické svaly se také často používají jako 

zařízení. Podobnost pneumatického svalu 

mechanické spolupráci strojů a lidí. Proto se 

endoprotézách, exoskeletonech a manipulačních 

dný poměr dosahovaného výkonu a 

 

Rotační pneumatické pohony lze rozdělit podle konstrukce na pístové, zubové, 

ešení se používají v různých rozpětích 

pracovních otáček. Výhodou oproti jiným typům pohonů je bezpečné přetížení. Snadno lze 

ovládat otáčky a moment motoru. Většina motorů umožňuje bezproblémovou reverzaci 

zátěži. Motory jsou často 

kterou je příznivý hladký rozběh pohonu. Obvykle se 

pevnost převodovky lze využít 

t pneumatického pohonu 

tvoří přibližně 25 % hmotnosti elektrického asynchronního motoru se stejným výkonem. 

Motory jsou také konstrukčně a výrobně jednoduché. Nevyžadují náročnou údržbu a lze je 

lektromagnetickému záření 

ných pohonů je bezmazných, což umožňuje 

čistém prostředí. Pneumatické rotační pohony se velmi často používají 

brusky. Využití také našly 

dalších aplikacích, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. 
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ch a tvoří tak alternativu k elektrickým 
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vysokozdvižným vozíkům. Často jsou pneumatické rotační motory používány pro pohon 

příslušenství v nákladních automobilech. Obvykle je například pneumatický motor použit 

pro pohon kartáčů čistících vozidel, kdy se rotace kartáče může snadno zastavit 

při kontaktu s překážkou. Ve výjimečných případech, které zahrnují vojenské a důlní 

aplikace, může být pneumatický motor použitý jako startér spalovacího motoru. 

Pneumatické rotační pohony se také používají v míchačkách barev. Na obrázku 6 je 

zachycen rotační lamelový pneumatický pohon. 

 
Obrázek 6 - Rotační pohon 

Rozdělení rotačních pohonů podle konstrukce 

Pístové motory využívají pneumatické válce, které jsou uloženy buď axiálně, nebo 

radiálně. Většina motorů má více válců, což umožňuje plynulejší chod. Užití více válců 

umožňuje použití menších válců pro shodné výkony motorů. Výsledný motor s více válci 

je kompaktnější. U radiálních motorů působí píst kolmo na osu rotace. U axiálních motorů 

působí pohyb pístu v ose rotace. Lineární pohyb válce je převeden na rotační. U radiálních 

pohonů se k převodu lineárního pohybu na rotační nejčastěji využívá kliková hřídel. 

U axiálních motorů se k transformaci pohybu využívá šikmého kyvného kotouče. Motory 

se vyznačuji vysokými točivými momenty a nízkými pracovními otáčkami. Patří mezi 

rotačními pneumatickými motory ke konstrukčně složitějším a těžším při srovnání pohonů 

stejných výkonů. Nevýhodou mohou být rázy vyvolané přímočarým vratným pohybem 

pístu, které lze kompenzovat vhodným konstrukčním upořádáním válců. U radiálních 

motorů se například využívá hvězdicového uspořádání nebo umístění válců typu boxer. 

Výhodou je nízká hlučnost při práci motoru. Motory nemají zaručený rozběh a mohou být, 

ale nemusí být reverzibilní. Výkon motoru může dosahovat až desítek kilowatt. 
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Lamelové motory jsou nejčastěji využívaným typem pneumatického rotačního 

pohonu. Lamelový motor je tvořen válcovým tělem motoru, ve kterém je excentricky 

umístěn rotor. Rotor je vybaven radiálními drážkami. V drážkách jsou vloženy lamely. 

Lamely jsou přitlačovány ke stěně pracovní komory pomocí pružin nebo pouze 

odstředivou silou. Lamely utěsňují a vzájemně tak oddělují jednotlivé expanzní komory. 

Lamely jsou vyrobeny z pružného materiálu. Vzhledem k přitlačování lamel k pracovní 

stěně motoru a vzniklému tření dochází k jejich mírnému opotřebení. Stlačené hnací 

médium se rozpíná v pracovních komorách a proudí od vstupu k výstupu motoru. Dnešní 

moderní motory poskytují díky volbě vhodných materiálů dlouhou životnost a 

bezúdržbový provoz. Současné motory jsou bezmazné, ale existují i produkty vyžadující 

mazání olejem. Pro nízké průtoky stlačeného vzduchu není zaručen rozběh. Chod motoru 

při nižších průtocích stačeného média může být nestabilní. Lamelové motory jsou 

reverzibilní. Konstrukčně jsou lamelové motory poměrně jednoduché, což umožňuje 

levnou výrobu a snadnou údržbu. Motory jsou často přímo z výroby vybavené 

převodovkou, brzdou nebo pojistkou proti přetížení. Pro agresivní pracovní prostředí se 

tělo motorů vyrábí z nerezavějících ocelí. 

Turbínové motory mají velmi dobrý poměr hmotnosti a výkonu. Turbínové motory 

obsahují rotor vybavený lopatkami nebo tvarovými oběžnými koly, na které působí 

stlačené médium. Tlak média je v trysce přeměněn na kinetickou energii, která působením 

na lopatky, nebo oběžné kolo roztáčí rotor. Motory jsou obvykle vybaveny rotory s více 

oběžnými koly. Velmi častá je konstrukce s dvěma oběžnými koly. Turbínové motory 

mohou být s ohledem na směr působení proudícího stlačeného média vzhledem k ose 

rotace rozděleny na radiální a axiální. Turbínové motory se používají pouze pro aplikace, 

kde dostačuje malý točivý moment. Při vhodné údržbě mají dlouhou životnost a vysokou 

spolehlivost. Turbínové motory jsou bezmazné a lze je použít i v čistých provozech. 

Turbínové motory se požívají v zubních vrtačkách nebo v ručním pracovním nářadí, kde se 

plně projeví nízké zástavbové rozměry a nízká hmotnost. Výhodou je také nízká spotřeba 

stlačeného vzduchu v porovnání například s lamelovými motory. Nevýhodou turbínových 

motorů může být vyšší hlučnost. 

Zubové motory jsou vybaveny dvěma rotory. Rotory jsou osazenými do sebe 

zapadajícími ozubenými koly. Tlak vzduchu působí na plochu zubu. Zapadající zuby 

utěsňují jednotlivé části pracovního prostoru. Pro kola rotorů se využívá evolventního 

ozubení nebo dalších vhodných typů ozubení. Ozubení může být přímé nebo šikmé. 

Motory s šikmým ozubením se vyznačují plynulejším chodem v nízkých otáčkách. 

s jedním z rotorů je spojen výstupní hřídel motoru. Motory mají zaručený rozběh a 

pro delší životnost často vyžadují mazání, které snižuje opotřebení namáhaných 

komponent třením. Existují i bezmazné motory pro bezúdržbový provoz. Velmi často se 

tento typ motorů používá v důlních strojích. 
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Možnosti a směrodatné parametry rotačních pohonů 

Důležitými parametry při volbě pneumatického rotačního pohonu jsou rozsah 

pracovních otáček a potřebný výkon pro danou aplikaci. Důležitá může být také spotřeba 

stlačeného média, účinnost, hmotnost, zástavbové rozměry a způsob upevnění. 

Pro konkrétní aplikaci může být důležitá možnost změny smyslu otáčení, nebo zda pohon 

nevyžaduje mazání. Pro použití motoru v agresivním pracovním prostředí musí být motory 

vyrobené z materiálů, které nereagují s obsaženými látkami. Uváděné údaje v další části 

této kapitoly je potřeba brát pouze jako ilustrativní, protože se můžou velmi lišit podle 

konkrétního modelu motoru. 

Pístové motory se obvykle používají pro aplikace vyžadující nižší pracovní otáčky 

a vyšší točivé momenty. Maximální otáčky radiálních pístových motorů dosahují 

6 000 ot/min. Axiální motory se používají pouze pro velmi nízké pracovní otáčky. 

Maximální otáčky axiálních rotačních motorů se pohybují do 3 000 ot/min. Motory jsou 

běžně dostupné do výkonu 20 kW. Krouticí moment je od nízkých otáček vysoký, ale 

při nulových otáčkách může být nulový a motor vyžaduje zařízení pro udání počátečního 

krouticího momentu k zaručenému rozběhnutí.  

Lamelové motory mají široký rozsah pracovních otáček a jsou vhodné pro většinu 

aplikací. Maximální otáčky nezatíženého motoru obvykle nepřesahují 8 000 ot/min. 

Pro speciální účely jsou dostání lamelové motory s maximálními otáčkami 30 000 ot/min. 

Výkon lamelových motorů se pohybuje v jednotkách kilowatt. Pokud má motor dosahovat 

vysokých krouticích momentů od nízkých otáček, musí být lamely nuceně přitlačované 

ke stěně pracovního prostoru. U nereverzibilních motorů jsou drážky často mírně 

odkloněné od kolmice na osu otáčení, což zvyšuje účinnost motoru. 

Turbínové motory se vyznačují vysokými pracovními otáčkami. Motory mohou 

dosahovat maximálních otáček v řádech až stovek tisíc otáček za minutu. Motory dosahují 

maximálního krouticího momentu přibližně v polovině rozsahu otáček. Krouticí moment 

turbínových motorů je nízký. Motory jsou často vybavené automatickými regulátory 

otáček, které umožňují udržovat otáčky blízko optimálních. Zvýšená zátěž motoru se 

projevuje vyššími nároky na množství stlačeného pracovního média. Turbínové motory se 

vyznačují pomalejším náběhem výkonu. 

Zubové motory jsou k dostání do maximálního výkonu v řádech desítek kilowatt. 

U tohoto typu motorů lze snadno změnit smysl otáčení. Maximální otáčky zubových 

motorů se mohou pohybovat kolem 6 000 ot/min. Výhodou je velký krouticí moment 

při nízkých pracovních otáčkách. Pro nižší výkony se používá přímé ozubení. Zubové 

motory středních výkonů využívají šikmého ozubení. Motory určené pro nejvyšší výkony 

využívají šípové ozubení. 
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Kyvné pohony 
Kyvné nebo také vahadlové motory jsou pohony s vymezeným pracovním 

pohybem. Kruhový pohyb je vymezen úhlem 50° až 270°. Jsou speciálním typem 

rotačních pohonů, které vykonávají vratný kyvný pohyb. Využívají pneumatického válce, 

anebo křídla. Kyvné motory mají velký moment od nízké rychlosti. 

Z konstrukčního hlediska se často využívá ozubeného hřebenu a pastorku, kdy je 

lineární pohyb pístu a hřebenu převeden na otáčivý pomocí ozubeného pastorku. 

Pro obzvláště velké síly se využívá dvou válců v protipohybu a hřebenu z obou stran 

pastorku. Používá se také provedení se zahnutým válcem a pístnicí konajícím pohyb 

po obloukové trajektorii, u kterého není potřeba pohyb transformovat. Výhodou je přímý 

přenos krouticího momentu. 

Druhým, často využívaným řešením, je konstrukce s kyvným křídlem, ve které 

působí tlakové médium na utěsněné křídlo. Kontaktní plocha křídla s pláštěm bývá 

vybavena pryžovým těsněním. Křídlo se otáčí v kruhové komoře kolem jejího středu. 

Velikost maximálního úhlu natočení je dána dorazy. Výhodou je konstrukční jednoduchost 

nevyžadující mechanický převod. Oproti kyvným pohonům s válcem dosahují menších 

krouticích momentů. Křídlový pneumatický motor je zachycen na obrázku 7.  

Motory pracují v dorazech, anebo je jejich poloha řízena přepouštěním tlaku 

v pracovních komorách. Doraz bývá tlumen pneumaticky nebo pryží. Tuhost aretace 

polohy je daná velikostí vyrovnaného tlaku v pracovních komorách. Kyvné motory se 

používají k ovládání klapek a ventilů. Často se kyvných motorů využívá ve strojích 

pro transport materiálů a zařízeních pro uchopení nebo upnutí. 

 
Obrázek 7 - Kyvný pohon 
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2.1.6 Porovnání pneumatických, hydraulických a elektrických 

systémů 

Pneumatické pohony se obvykle využívají pro větší rychlosti a menší síly. 

Při srovnání pneumatických pohonů s hydraulickými a elektrickými pohony můžeme najít 

řadu výhod, ale i nevýhod, které charakterizují jejich vhodné použití. Proti hydraulice je 

výhodou centrální výroba stlačeného média spojená se snadnou skladovatelností 

ve vzdušnících, což znamená, že kompresor nemusí pracovat nepřetržitě. Výhodné je také 

jednoduché vedení a čistota provozu se zanedbatelným vlivem na okolí. Nevýhodou 

pneumatických pohonů proti hydraulickým je větší hlučnost způsobená expanzí stlačeného 

vzduchu. Další nevýhodu představuje obtížné dosažení nízkých pracovních rychlostí. 

V porovnání s elektrickými pohony je hlavní výhodou nedestruktivní přetížitelnost a 

plynulé nastavení rychlostí a sil. Pneumatické pohony lze také využít v nebezpečných 

prostředích jako je třeba prostředí s nebezpečím exploze. Mezi nevýhody pneumatických 

pohonů také spadají vyšší provozní náklady, protože je výroba stlačeného vzduchu dražší, 

než výroba elektrické energie nebo tlakové kapaliny. 

Jednotlivé typy systémů mají řadu podobností a snadno lze nalézt spojitost v oblasti 

pracovních veličin i významu jednotlivých prvků a zařízení v obvodu. Význam 

pneumatického a hydraulického tlaku a elektrického napětí je velmi podobný. Podobnou 

analogii lze nalézt také u průtoku plynu nebo kapaliny a elektrickým proudem. Hlavní 

rozdíly v chování pneumatických systémů oproti hydraulickým a elektrickým systémům 

jsou způsobeny stlačitelností plynného pracovního média. Výhodou je pružnost a 

bezproblémová přetížitelnost. [7], [38] 

2.2 Řízení systémů a procesů 

Systém je celek složený z dílčích prvků. Jednotlivé prvky se vzájemně ovlivňují a 

vnitřní rozpoložení se nachází v nějakém daném stavu. Systém může být popsán modelem. 

Model reprezentuje skutečnost z určitého úhlu pohledu a musí pokrývat to, co je pro nás 

důležité. Model je sestaven na základě nashromážděných doposud známých informací. 

Sestavený model je nutno verifikovat a ověřit si tak požadovanou shodnost chování 

modelu s doposud známými fakty o systému. Model lze použít pro provádění předpovědi 

budoucího stavu systému a pro testování hypotéz a konkrétních situací. Vnitřní struktura a 

vzájemné působení jednotlivých součástí může být plně známé, částečně známé, anebo je 

systém černou skříňkou a o jeho vnitřní struktuře nemáme informace. Systémy můžeme 

rozdělit na otevřený, který interaguje s okolním prostředím a na uzavřený vzhledem 

k okolí. Pokud je chování systémů jednoznačné, jsou označovány jako deterministické. 

Zbylou třídu systémů tvoří stochastické systémy a jejich chování lze popsat například 
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pomocí statistik. Chování statických systémů oproti dynamickým systémům není závislé 

na předchozím vývoji v čase. Výstup statických systémů je definován pouze vstupy a 

vnitřní strukturou. Pro popis systémů a jejich vnitřní struktury se často používají bloková 

schémata. Schéma je tvořeno vzájemně propojenými bloky. Bloky přestavují jednotlivé 

funkční prvky nebo subsystémy. Propojení zachycuje vzájemné působení mezi bloky. 

Podle typu předávaných informací mezi jednotlivými částmi systému je lze rozdělit 

na spojité, diskrétní a kombinované. Diskrétní spojení bloků pracují s konečným počtem 

hodnot v časových krocích. Blokové schéma systému s jedním vstupem a jedním výstupem 

je zachyceno na obrázku 8. [1], [29], [31], [35] 

 

Obrázek 8 - Zápis systému blokem 

Řízení systému obecně znamená cílevědomé usměrňování činnosti. Řízení procesu 

znamená cílenou změnu stavu, ve kterém se proces nachází. Řízení může být prováděno 

člověkem nebo strojním zařízením. Řídicí prvek má stanovené požadavky a cíle, kterých se 

snaží dosáhnout pomocí akčních zásahů. Zásahy jsou vykonávané akčními prvky. Každý 

reálný akční prvek má omezenou maximální velikost zásahu. Například pneumatický 

ventil je plně otevřen, anebo se elektrický motor otáčí maximální rychlostí. Řídicí prvek 

může být o činnosti systému informován snímači, které tvoří zpětnou vazbu. Řízení může 

probíhat buď manuálně, nebo automaticky. 

Manuální řízení provádí operátor. Zásahy provádí pomocí ovládacích prvků, jako 

jsou páky, tlačítka nebo například nožní pedály. Informace o stavu systémů získané 

snímači můžou být operátorovy předány pomocí ukazatelů. Nevýhodou manuálního řízení 

kromě časového zaneprázdnění pracovníka může být nižší přesnost, možná chyba 

pracovníka a horší opakovatelnost řízeného procesu. Manuální řízení je tradičním 

způsobem řízení systémů a procesů. Dnes je významně nahrazován automatickým řízením. 

2.2.1 Automatické řízení 

Proces nasazení automatického řízení systémů a procesů se nazývá automatizace. 

Automatizace zařízení může být pevná nebo pružná. U pevné automatizace je řídicí proces 

operace pouze obtížně přestavitelný pro jinou úlohu. Výhodou může být snadná a 

technicky nenáročná realizace, anebo také nízká cena. Pevná automatizace je často přímo 

realizována konstrukcí zařízení. Z hlediska automatizace výroby se používá 

pro velkosériovou produkci. Často jsou v pevné automatizaci nasazovány a provozovány 
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jednoúčelové stroje. Jednoúčelové stroje jsou optimalizovány pro konkrétní úlohu a mohou 

dosahovat lepších produkčních parametrů, než stroje univerzální. Prvky a univerzální 

zařízení pružné automatizace lze snadno a rychle přestavit, nastavit a použít pro novou 

aplikaci. Ve výrobních procesech se používá pro kusovou produkci a malosériovou 

výrobu. Zařízení využívající prvků pružné automatizace mohou být použity pro širokou 

škálu různorodých aplikací a činností. 

Automatické řízení využívá jako řídicí prvek stroj, který pracuje samočinně. 

Automatické řízení zastupuje člověka ve formě řídicího prvku a snižuje potřebu 

přítomnosti člověka při práci zařízení. U řady zařízení jsou automatizovány jednotlivé 

rutiny, které ovládá, nastavuje, spouští a kontroluje operátor. Řídicí prvek provádí akční 

zásahy a získává informace o systému pomocí signálů. Mnohé průmyslové a technické 

procesy mohou být natolik náročné, že manuální řízení není možné. Automatické řízení lze 

významně uplatnit v procesech, které probíhají v agresivním, anebo životu nebezpečném 

prostředí. Výhodné je i využití v čistých a chráněných provozech. Dnešní samočinné řídicí 

prvky jsou velmi spolehlivé, odolné a mají dlouhou životnost.  

Pro automatické řízení se používají elektronické řídicí prvky. V počátcích vývoje 

automatického řízení se používaly prvky analogové elektroniky. Prvky analogové 

elektroniky často využívaly elektronek, které jsou méně spolehlivé než tranzistory 

používané v dnešních číslicových obvodech. V dnešní době jsou analogové řídicí prvky 

v drtivé většině případů nahrazeny číslicovými. Číslicové řídicí prvky umožňují snadnou 

realizaci komplikovaných řídicích pochodů a jejich snadnou změnu. Výhodou číslicových 

prvků je také nižší vliv elektromagnetického rušení na jejich práci. Cena číslicových 

řídicích prvků vzhledem k jejich možnostem výrazně klesá. Nevýhodou číslicových 

kontrolérů může být práce s diskrétními vstupními a výstupními signály. To často vyžaduje 

použití analogově digitálních a digitálně analogových převodníků. [1], [36], [37] 

2.2.2 Ovládání systémů 

Při ovládání systémů nezná člověk nebo stroj aktuální stav systému a pouze 

vychází ze známých trendů. Často je proto nutné uvést systém do výchozí pozice. Ovládání 

je nižším stupněm automatizace než regulace. Ovladače pracují na základě znalostí 

o chování systému nebo pomocí programů, které tvoří posloupnosti kroků v čase. 

Neznalost aktuálního stavu systému zhoršuje řídicí pochody a znemožňuje systému 

reagovat na poruchové vlivy ovlivňující proces. Při změně parametrů řízeného systému je 

nutné ovladač seřídit nebo provést kalibraci. Omezená je detekce mezních a poruchových 

stavů zařízení. Problémem může být degradace jednotných komponent stárnutím nebo 

zanedbanou údržbou. Naopak výhodou ovládání je jednodušší návrh a nižší náklady, 

protože není potřeba senzorických členů. Ovládaní je často použito při řízení diskrétních 
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systémů s nízkým počtem stavů. Příkladem může být ovládání osvětlení nebo odvodu 

výparů a spalin vzduchotechnikou s možností nastavení síly tahu v několika stupních. 

Schéma ovládání je zachyceno na obrázku 9. Signál w(t) představuje žádanou hodnotu. 

Ovladač slouží k transformaci žádané hodnoty na řídicí veličinu akčního členu. Akční člen 

převede vstupní signál ur(t) na akční veličinu u(t) řízeného systému, která uvede systém 

do žádané hodnoty y(t). [26] 

 

Obrázek 9 - Schéma ovládacího systému 

2.2.3 Regulace systémů 

Při řízení jsou k dispozici vhodné informace o řízeném procesu a stavu, ve kterém 

se řízený systém nachází. Cílem regulace je udržování řízené veličiny v požadovaném 

rozsahu. Nejčastějším typem regulace je zpětnovazební řízení, při kterém systém reaguje 

na velikost odchylky skutečné a požadované hodnoty vhodným nastavením akční veličiny. 

Zjednodušené schéma zpětnovazební regulace je zachyceno na obrázku 10. Regulační 

systém je tvořen řízenou soustavou, regulátorem a rozdílovým členem. Výhodou regulace 

oproti ovládání je znalost, nebo částečná znalost stavu, ve kterém se systém nachází. 

Systém tak může reagovat na poruchové jevy a upravovat řízení pro dosažení optimálních 

výsledků. Regulace systému může probíhat spojitě nebo diskrétně, kdy je akční veličina 

nastavovaná v kvantovacím kroku. Počet kroků může být omezen a vzniká tak 

dvoustavová, třístavová, anebo více stavová regulace. Použití regulace s omezeným 

počtem kroků usnadňuje návrh regulátoru a řídicích systémů. [10], [29], [31] 

 

Obrázek 10 - Schéma zpětnovazebního řízení 

Protože řízená veličina může být jiného typu, anebo rozsahu, než s kterou pracuje 

regulátor, je nutné do obvodu zařadit další prvky pro transformaci signálu. Schéma 

regulačního systému se zpětnou vazbou je zachyceno na obrázku 11. Výstup regulátoru 

ur(t) je převeden výkonovým členem na řídicí veličinu u(t) soustavy. Výstupní regulovaná 

veličina y(t) je vyhodnocena a transformována na signál ym(t) požadovaných parametrů 



 

 

 

 

měřicím členem. V rozdílovém členu je vyhodnocena regulační odchylka 

požadované w(t) a měřené hodnoty 

signály. Akční a měřicí členy 

typ signálu, informace, anebo

topení termostatem, kdy je

na signál tepelnému zdroji. Měř

nesoucí informaci o aktuální teplotě. 

na signál vhodných parametrů.

Obrázek 

2.2.4 Vyšší formy automatického řízení
Vyšší formy řízení můžeme 

řízení s učením a umělou inteligenci.

metody řízení než zpětnovazební regulace a jsou vhodné pro řízení 

specifickými požadavky. [24]

Optimální řízení 

Optimální řízení zlepšuje účinnost řízení nebo jeho rychlost. Systém tak může 

dosáhnut požadovaných vlastností s minimálním

Adaptivní řízení 

V adaptivním řízení 

strukturu. Systém se přizpůsobuje 

adaptovat na změny v řízeném

Adaptivní řízení s učení

V procesu adaptivní

základě předchozích zkušeností je v obdobný

Umělá inteligence 

Umělá inteligence je 

informace a jejich vzájemné vztahy. 

situací. Dokáže objevovat nové zákonitosti a dokáže zdokonalovat svou činnost.
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rozdílovém členu je vyhodnocena regulační odchylka 

a měřené hodnoty ym(t). Řídicí obvod obvykle pracuje

cí členy umožňují transformovat elektrické signály

nebo do odlišného rozsahu hodnot. Příkladem 

kdy je rozdíl žádané a skutečné hodnoty převeden

tepelnému zdroji. Měřicí člen vyhodnotí teplotu a vytvoří elektrický 

aktuální teplotě. Zadání žádané hodnoty je také nutné transformovat

vhodných parametrů. 

Obrázek 11 - Schéma regulačního systému 

Vyšší formy automatického řízení 
Vyšší formy řízení můžeme  rozdělit na optimální řízení, adaptivní řízení,

a umělou inteligenci. Jednotlivé vyšší formy řízení poskytují vyspělejší 

metody řízení než zpětnovazební regulace a jsou vhodné pro řízení 

. [24] 

Optimální řízení zlepšuje účinnost řízení nebo jeho rychlost. Systém tak může 

požadovaných vlastností s minimálním množstvím vynaložené energie.

V adaptivním řízení je systém schopen měnit své parametry nebo

se přizpůsobuje aktuální situaci, aby bylo řízení optimální

v řízeném objektu. 

učením 

daptivního řízení s učením systém zaznamenává přijaté informace

zkušeností je v obdobných situacích znovu využije.

gence je nejvyšším stupněm řízení. Systém dokáže 

informace a jejich vzájemné vztahy. Z vytvořených znalostí dokáže předpovídat důsledky 

objevovat nové zákonitosti a dokáže zdokonalovat svou činnost.

rozdílovém členu je vyhodnocena regulační odchylka e(t) jako rozdíl 

cí obvod obvykle pracuje s elektrickými 

signály na jiný vhodný 

Příkladem může být řízení 

žádané a skutečné hodnoty převeden regulátorem 

vytvoří elektrický signál 

žádané hodnoty je také nutné transformovat 
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2.3 Dynamické systémy 

Dynamický systém je matematický model, kde výstup systému je definován vstupy, 

vnitřní strukturou a stavem, ve kterém se systém nachází. Vnitřní stav se mění v čase a 

veličiny dynamického systému tvoří časové signály. U dynamických systémů je okamžitý 

stav závislý na stavech předchozích nebo následujících. Systémy, kde záleží pouze 

na předcházejících stavech, jsou kauzální. Všechny fyzikální systémy v reálném čase jsou 

vzhledem k plynutí času kauzální. V chování dynamických systémů se velmi často 

projevuje setrvačnost a zpoždění odezvy. [11] 

2.3.1 Časově nezávislé systémy 

U časově invariantních systémů záleží výstup pouze na vstupním signálu a vnitřním 

stavu. Výstup se nemění v závislosti na čase, ve kterém je vstupní signál přiveden. 

Blokové schéma časově nezávislého systému je zachyceno na obrázku 12. Konstanta d 

představuje zpoždění vstupního a výstupního signálu. 

 
Obrázek 12 - Blokové schéma časově nezávislého systému 

Podle vztahu (6) vstupnímu signálu u(t) odpovídá výstup systému y(t). Pro časově 

invariantní systém platí, že vstupnímu signálu u(t) odpovídá výstup systému y(t) 

bez ohledu na aktuální čas. Pokud systém budíme posunutým vstupním signálem u(t) 

o zpoždění d získáme shodně posunutý výstupní signál y(t). Tato závislost je zachycena 

ve vztahu (7). Pokud je na vstupu časově nezávislého  systému periodický signál, pak je 

na jeho výstupu periodický signál se stejnou periodou. 

( ) ( )tytu →  (6)  

( ) ( )dtydtu −→−  (7)  

2.3.2 Lineární systémy 

Lineární systémy mají konstantní poměr k mezi ustáleným vstupním signálem x(t) 

a výstupním signálem y(t). Tento poměr se nazývá statické zesílení systému k a jeho 

výpočet pro ustálenou odezvu systému je naznačen ve vztahu (8). 

( )
( )tu

ty
k

t

t

∞→

∞→=
lim

lim
 (8)  
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 Statická charakteristika lineárního systému je popsána přímkou. Řada reálných 

systémů se může linearitě blížit a zanedbání nelinearit nepředstavuje významné snížení 

věrohodnosti modelu. Toho se v praxi často využívá. Pokud je statická charakteristika 

popsatelná prostou funkcí lze systém linearizovat pomocí inverzního přenosu. Lineární 

statická charakteristika dynamického systému je zachycena na obrázku 13. [23] 

 

Obrázek 13 - Lineární statická charakteristika 

Statické zesílení k dynamického sytému lze z grafu lineární statické charakteristiky 

vypočíst jako poměr odpovídajících hodnot na vodorovné a svislé ose. Odpovídající 

hodnoty jsou na obrázku 13 vyznačeny jako a0 a b0. Výpočet je zachycen ve vztahu (9). 

Zesílení přestavuje směrnici přímky statické charakteristiky. Ustálenou hodnotu 

pro konkrétní ustálenou vstupní hodnotu lze vypočíst pomocí formule (10). 

0

0

a

b
k =  (9)  

( ) ( )∞⋅=∞ uky  
(10)  

Pro lineární systémy platí dvě základní vlastnosti. První vlastností je aditivita 

popsána vztahem (11). Z aditivity vyplývá, že výstup pro součet dvou signálů bude stejný, 

jako součet výstupů pro jednotlivé signály. Druhou významnou vlastností je homogenita, 

která přímo vyplývá z konstantního statického zesílení a je zachycena ve vztahu (12). 

Z platností obou vlastností vyplývá, že u lineárních systémů platí princip superpozice. 

Pokud je systém lineární časově invariantní, lze odezvu y(t) systému popsat jako konvoluci 

vstupního signálu u(t) a impulzní odezvy h(t). Vztah je zachycen ve vzorci (13). 

( ) ( ) ( ) ( )tytytutu 2121 +→+  (11)  

( ) ( )tyatua ⋅→⋅  (12)  

( ) ( ) )(thtuty ∗=  (13)  
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2.3.3 Nelineární systémy 

U nelineárních systémů není zesílení systému k konstantní a mění se podle hodnoty 

vstupního signálu. Na obrázku 14 je zachycena nelineární statická charakteristika systému 

a dvojice odpovídajících hodnot a1, b1 a a2, b2. Většina skutečných systémů je zatížena 

nějakou formou nelinearity. Řada teoretických metod a postupů je koncipována 

pro lineární systémy. Řešením nelinearity systému může být linearizace v okolí pracovního 

bodu. Pokud by linearizace v okolí pracovního bodu neposkytovala dostatečně kvalitní 

výsledky, lze statickou charakteristiku linearizovat po částech. V každé z částí statické 

charakteristiky bude zesílení konstantní. Pokud je statická charakteristika prostá, lze 

vytvořit aproximaci hodnot a s následnou inverzí. [13] 

 

Obrázek 14 - Nelineární statická charakteristika 

U nelineárních systémů nemusí platit princip superpozice. V nelineárních 

systémech platí princip superpozice pouze pro malou množinu fixních bodů. Výpočet 

změny stavu systému lze řešit pomocí diferenciálních rovnic. Výpočet rozdílného zesílení 

systému pro odpovídající páry hodnot a1, b1 a a2, b2 je zachycen ve vztahu (14). Příkladem 

nelineárního systému z oblasti elektroniky může být polovodičová dioda s nelineární 

voltampérovou charakteristikou. Příkladem z oblasti mechaniky může být pružina tvořená 

silentblokem s nelineárním průběhem tuhosti. 

2

2

1

1

a

b

a

b
≠  (14)  

Příčiny nelinearit 
Příčinou nelinearit v systému může být celá řada. Velmi často jsou nelinearity 

způsobené ztrátami, které se zvyšují nebo snižují při změně dané veličiny. Dalším zdrojem 

nelinearity může být konstrukční řešení akčního prvku, které nelineárně přeměňuje řídicí 

signál na hodnotu ovládané veličiny. Nelinearity se mohou vyskytovat i u senzorických 

prvků. Příkladem může být termočlánek. 
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Typy nelinearity 
Nelinearity systémů můžeme rozdělit do několika základních skupin podle jejich 

vlastností. Nelinearity statické charakteristiky systémů jsou velmi často dané saturací, 

pásmem citlivosti, hysterezí a skokovou nespojitostí. Vyskytnout se může také nespojitost 

druhého druhu. Tento typ nelinearity lze nalézt například u systému, kde je pohyb zatížen 

třecí silou, která skokově mění smysl podle směru pohybu. U reálných systémů se 

jednotlivé typy nelinearity často objevují v kombinaci. 

Saturace 

Systém zatížený saturační nelinearitou reaguje na změnu vstupní veličiny pouze 

v omezeném pásmu. Mimo pásmo citlivosti systému dosahuje výstup mezní hodnoty a 

další zvýšení nebo snížení vyvolá pouze minimální změnu výstupu. K saturaci dochází 

u naprosté většiny konstrukčních prvků a systémů řízení automatizací. Projevovat se může 

omezenou změnou polohy pouze v pracovním rozsahu nebo například plným průtokem 

zcela otevřeným ventilem. Pro ideální saturaci zachycenou na obrázku 15 je pásmo 

citlivosti tvořeno lineární závislostí. Výstup při saturaci je konstantní. Ideální model 

saturace bývá často použit při aproximaci řady skutečných systémů s přenosem 

zachyceným na obrázku 16, u kterých v blízkosti meze saturace rychle klesá citlivost. 

S ohledem na konstrukci řady prvků může být pásmo citlivosti nesymetrické nebo 

jednostranné. 

Obrázek 15 - Ideální saturace Obrázek 16 - Saturace 

Pásmo necitlivosti 

V pásmu necitlivosti se změna vstupu neprojevuje na výstupu. V řadě případů se 

lze setkat s pásmem snížené citlivosti, kdy se změny vstupu projevují jen minimální 

změnou výstupu. Nelinearita způsobená pásmem necitlivosti často vzniká při vůli 

v konstrukci mechanických převodů. Příkladem může být zubová vůle v převodech 

tvořenými ozubenými koly, která vzniká z důvodu výrobních nepřesností a tolerancí 

ozubených kol. Pásmo necitlivosti se vlivem tření objevuje také u servomotorů. Pásmo 



 

 

 

 

necitlivosti může být symetrické

Na obrázku 17 je zachyceno 

náhradní výpočetní model. 

systém, jehož citlivost roste mimo zmíněné pásmo.

Obrázek 17 - Lineární pásmo necitlivosti

Hystereze 

Výstupní hodnota u systému s hysterezí je dána velikostí vstupní veličiny a 

smyslem její změny. Pro modelování

systému nebo jeho předcházející stavy.

magnetizmus jako je například

hystereze velmi často projevuje při dopružování

vytrácí postupně po určité době.

materiálu při namáhání tlakem, nebo tahem.

a čas dopružování má velký vliv

systémů s hysterezí. Na obrázku 

hysterezí. Hystereze se často cíleně po

počtu stavu řídicí veličiny. Dů

překmitáváním mezi jednotlivými

Obrázek 19 - Lineární 
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symetrické a nesymetrické vzhledem k počátku souřadného systému.

je zachyceno pásmo necitlivosti v lineárním průběhu, které lze využít jako 

 Na obrázku 18 je zachyceno nesymetrické pásmo 

jehož citlivost roste mimo zmíněné pásmo. 

Lineární pásmo necitlivosti Obrázek 18 - Pásmo necitlivosti

Výstupní hodnota u systému s hysterezí je dána velikostí vstupní veličiny a 

Pro modelování systému s hysterezí je potřeba znát vnitřní vztah 

nebo jeho předcházející stavy. Hystereze se objevuje v systémech využívajících 

například elektromagnetické relé. V mechanických systémech se 

často projevuje při dopružování. Po odstranění zatížení se deformace 

ostupně po určité době. To se projevuje různou velikostí deformace pružného 

materiálu při namáhání tlakem, nebo tahem. Dopružování se projevuje hlavně u polymerů 

ní má velký vliv na teplotu. Na obrázku 19 je zachycen náhradní model 

systémů s hysterezí. Na obrázku 20 je zachycena změna hodnoty reál

Hystereze se často cíleně používá v řídicích obvodech využívají

cí veličiny. Důvodem je snížení namáhání akčních

jednotlivými stavy v mezních hodnotách. 

Lineární hystereze Obrázek 20 - Hystereze

souřadného systému. 

, které lze využít jako 

je zachyceno nesymetrické pásmo necitlivosti a 

Pásmo necitlivosti 

Výstupní hodnota u systému s hysterezí je dána velikostí vstupní veličiny a 

eba znát vnitřní vztah 

Hystereze se objevuje v systémech využívajících 

V mechanických systémech se 

o odstranění zatížení se deformace 

To se projevuje různou velikostí deformace pružného 

ní se projevuje hlavně u polymerů 

je zachycen náhradní model 

je zachycena změna hodnoty reálného systému s 

ch obvodech využívající konečného 

vodem je snížení namáhání akčních prvků rychlým 

Hystereze 



 

 

 

 

Skoková nespojitost 

Skoková nespojitost se

vstupní veličiny. Na obrázku 

mezi kterými se nachází pásma

analogově digitálním převodník

systému s konečným počtem říd

Skokovou nespojitostí se 

Příkladem můžou být běžné

skoková nespojitost s přechody tvořenými hysterezí. 

velmi často používá při řízení mé

Obrázek 21 - Skoková 

Nespojitost druhého druhu

Skoková nespojitost druhého 

nespojitosti zprava nebo zleva.

třením a rozdílem ve velikosti statického

Na obrázku 23 je znázorněna velikost třecí s

znázorněna třecí síla s lineárním tlumením způsobeném viskózním třením

na rychlosti pohybu. 

Obrázek 23 - Nespojitost
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Skoková nespojitost se projevuje velmi rychlou změnou odezvy při

obrázku 21 je zobrazena závislost tvořená skokovými nespojitostmi

pásma necitlivosti. Podobnou nespojitost lze nalézt při

řevodníkem. Diskretizační přenos může mít také význam při

konečným počtem řídicích stavů. Příkladem může být automatická převodovka.

 vyznačuje také výstup snímačů s pevně daným rozlišení

Příkladem můžou být běžné inkrementální snímače polohy. Na obrázku 

přechody tvořenými hysterezí. Třístavová řídicí logika s

řízení méně náročných procesů. 

Skoková nespojitost Obrázek 22 - Skoková nespojitost

druhého druhu 

vá nespojitost druhého druhu se vyznačuje neexistenci limity v

nespojitosti zprava nebo zleva. Skoková nespojitost druhého druhu je velmi čast

velikosti statického (Coulombovo) tření a dynamického tření. 

orněna velikost třecí síly v závislosti na rychlosti. N

lineárním tlumením způsobeném viskózním třením

espojitost třecí síly Obrázek 24 - Nespojitost 

velmi rychlou změnou odezvy při malé změně 

je zobrazena závislost tvořená skokovými nespojitostmi, 

bnou nespojitost lze nalézt při kvantování 

že mít také význam při řízení 

. Příkladem může být automatická převodovka. 

pevně daným rozlišením. 

obrázku 22 je zachycena 

cí logika s hysterezí se 

Skoková nespojitost s hysterezí 

vyznačuje neexistenci limity v bodě 

Skoková nespojitost druhého druhu je velmi často vyvolána 

a dynamického tření. 

rychlosti. Na obrázku 24 je 

lineárním tlumením způsobeném viskózním třením závislým 

espojitost viskózního tření 
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2.3.4 Vnitřní popis systému 

Vnitřní popis systému je tvořen stavovým modelem popisovaného systému. 

Vstupní a výstupní hodnoty systému lze považovat za časové signály. Stejně tak vnitřní 

stav systému lze považovat za posloupnost hodnot v čase. Signály mohou být spojité nebo 

diskrétní. Pro systémy s více vstupy a výstupy jsou vstup, výstup a vnitřní stav 

reprezentovaný vektory. Stavový popis spojitého systému je tvořený rovnicí (15) 

zachycující vazbu derivace stavové proměnné a druhou rovnicí (16) popisující vztah mezi 

vektorem výstupu, vektorem vstupu a vektorem vnitřního stavu. 

( ) ( ) ( ) )(tuBtxA
dt

tdx
tx ⋅+⋅==′  (15)  

( ) ( ) ( )tuDtxCty ⋅+⋅=  (16)  

 Vektor u(t) reprezentuje vstup systému a vnitřní stav je označen vektorem x(t). 

Změna vnitřního stavu v čase zachycena ve vektoru x'(t). Matice A se nazývá stavová 

matice systému a B je maticí buzení. Vektor y(t) je výstupní vektor systému. Matice C je 

výstupní matice systému a matice D převodová. Rozměry matic jsou dány počtem vstupů, 

výstupů a dimenze vnitřního stavu dynamického systému. [11], [23] 

Řiditelnost a pozorovatelnost systému. 
Systém je plně řiditelný lze-li vhodně zvolenými vstupy změnit libovolný počáteční 

stav na jakýkoli žádaný stav v konečném časovém intervalu. Stavový popis lze převést 

do normální formy řiditelnosti. Matice řiditelnosti musí mít plnou hodnost. Systém může 

být špatně řiditelný, anebo neřiditelný, pokud je chybně navržen nebo používáme stavový 

popis příliš vysokého řádu. Snížená řiditelnost může vznikat také nevhodným spojením 

podsystémů. Problém je i matice řiditelnosti s determinantem blízkým nule. 

Systém je plně pozorovatelný, lze-li určit libovolný předchozí stav z aktuálního 

pozorování, počáteční stav stavového prostoru. Všechny módy systému lze pozorovat 

na výstupu. Systém nemá nepozorovatelné části. Stavový popis lze převést do normální 

formy pozorovatelnosti. 

2.3.5 Vnější popis systému 

Vnější popis systému pohlíží na zkoumaný systém jako na černou skříňku a zabývá 

se pouze jejich vstupy a výstupy systému. Dynamický systém může být popsán pomocí 

přenosu systému, diferenciálními rovnicemi. Systém může být popsán pomocí vhodných 

charakteristik. Mezi často používané popisy patří statická charakteristika a charakteristiky 

popisující podstatné dynamické vlastnosti v čase. Chování systému může být zaznamenáno 

i pomocí frekvenčních charakteristik. [2], [9], [24], [33] 



 

 

 

 

Diferenciální a diferenční rovnice
Lineární dynamické systémy lze popsat pomocí diferenciálních rovnic zachycených 

ve vztahu (17) s počátečními podmínkami podle vztahu 

systému lze použít diferenční rovnice.

( )( ) ( )( )tyaty n
n

n 1
1 +++ −
− K

( )( ) ( ) 1,0,0 0 == iyy ii

Přenosová funkce systému
Přenosová funkce je

veličiny u(t) systému při nulových počátečních podmínkách. Přenos je racionální funkcí 

komplexní proměnné s a získáme jej

Přenosová funkce systému je zachycena ve

( )
U

Y
sG =

Racionální funkce 

ve jmenovateli přenosu (19)

přenosu systému. Položíme

Kořeny charakteristické rovnice 

póly. Kořeny polynomu čitatele přenosu 

nuly přenosu jsou reálné, můžeme zavést časové konstanty a převést přenos systému 

do vyjádření pomocí časových konstant. 

jmenovatele. Vlastnosti systému

funkcí. 

Časově nezávislé charakteristiky
Časově nezávislé charakteristiky popisují

se využívá statická charakteristika, která umožňuje u

Statická charakteristika je vytvořena proměření

charakteristika je zachycena na

kapitoly 2.3.2 a 2.3.3. 
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Diferenciální a diferenční rovnice 
Lineární dynamické systémy lze popsat pomocí diferenciálních rovnic zachycených 

počátečními podmínkami podle vztahu (18). Pro

systému lze použít diferenční rovnice. 

( ) ( )( ) ubtubtubtyatya m
m 0101 )()( +′++=+′+ K

( )( ) ( ) ,1,1,0,0,1,1 0 −==− mjuun jj
KK  

systému 
je podílem Laplaceových obrazů výstupní veličiny

nulových počátečních podmínkách. Přenos je racionální funkcí 

a získáme jej Laplaceovou transformací diferenciální 

Přenosová funkce systému je zachycena ve vztahu (19). 

( )
( )

( )
( ) 01

1
1

01

asasas

bsbsb

sa

sb

sU

sY
n

n
n

m
m

+⋅++⋅+
+⋅++⋅

== −
− K

K

 

 je podílem polynomů b(s) v čitateli a p

(19). Polynom a(s) je nazýván charakteristický

Položíme-li polynom rovný nule získáme charakteristick

Kořeny charakteristické rovnice se nazývají kořeny charakteristického polynomu nebo 

ořeny polynomu čitatele přenosu b(s) jsou nuly přenosu. Pokud jsou všechny póly i 

nuly přenosu jsou reálné, můžeme zavést časové konstanty a převést přenos systému 

ádření pomocí časových konstant. Řád přenosu systému je dán stupněm polynomu 

lastnosti systému jako zesílení a stabilita úzce související s

charakteristiky 
vislé charakteristiky popisují statické vlastností systému

charakteristika, která umožňuje u lineárních systém

Statická charakteristika je vytvořena proměřením ustálených stavů systému. Lineární 

charakteristika je zachycena na obrázku 25. Více o statické charakteristice pojednávají 

 
Obrázek 25 - Statická charakteristika 

Lineární dynamické systémy lze popsat pomocí diferenciálních rovnic zachycených 

Pro popis diskrétních 

( )tu  (17)  

(18)  

veličiny y(t) a vstupní 

nulových počátečních podmínkách. Přenos je racionální funkcí 

diferenciální rovnice (17). 

 (19)  

a polynomem a(s) 

charakteristickým polynomem 

charakteristickou rovnici. 

ického polynomu nebo 

Pokud jsou všechny póly i 

nuly přenosu jsou reálné, můžeme zavést časové konstanty a převést přenos systému 

n stupněm polynomu 

úzce související s přenosovou 

vlastností systému. Nejčastěji 
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Charakteristiky systému
Charakteristiky systému v

Mohou být využity pro identifikaci dynamiky zřízeného sy

zachycen průběh řídicí veličiny 

Přechodová charakteristika

Přechodová charakteristika zachycuje

vstupních parametrů a přechod systému

řídicí veličiny u(t) a výstupní veličiny 

přechodová charakteristika je zachycena obrázku 

Obrázek 

Impulsní charakteristika

Impulsní charakteristika popisuje reakci systému na

veličiny u(t). U stabilních systémů dojde k

Impulzní charakteristika je derivací přechodové charakteristiky. Ukázka impulsní 

charakteristika je zobrazená
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systému v časové oblasti 
Charakteristiky systému v časové oblasti popisují dynamické vlastnosti systému

identifikaci dynamiky zřízeného systému. V charakteristikách je 

cí veličiny u(t) a výstupní veličiny y(t) v čase. 

Přechodová charakteristika 

vá charakteristika zachycuje reakci systému na

chod systému z jednoho stavu do druhého. Často jsou h

a výstupní veličiny y(t) normovány do intervalu 0 až 1.

přechodová charakteristika je zachycena obrázku 26. 

Obrázek 26 - Přechodová charakteristika 

Impulsní charakteristika 

charakteristika popisuje reakci systému na nekonečně velký impuls říd

stabilních systémů dojde k návratu systému do rovnovážného stavu. 

Impulzní charakteristika je derivací přechodové charakteristiky. Ukázka impulsní 

zobrazená na obrázku 27. 

Obrázek 27 - Impulsní charakteristika 
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Frekvenční charakteristiky
Libovolný periodický, obecně neharmonický signál 

dílčích harmonických kmitů 

s konečnou amplitudou lze 

s matematickým nástrojem 

harmonických kmitů s rozdíln

Frekvenční přenos lze graficky popsat

Útlumová charakteristika

Útlumová charakteristika zachycuje 

Pro poskytnutí vypovídajících informací bývá horizontální o

frekvenční útlumové charakteristiky je zachycen

Obrázek 

Fázová charakteristika 

Fázová charakteristika popisuje fázové posunutí přenosu. Horizontální osa bývá 

jako u útlumové charakteristiky

na obrázku 29. 

Obrázek 
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Frekvenční charakteristiky 
eriodický, obecně neharmonický signál lze vytvořit

dílčích harmonických kmitů o různých frekvencích a fázích. Časovou charakteristiku

lze transformovat do frekvenční oblasti. Frekvenční

nástrojem Fourierova transformace umožňuje popsat signál

rozdílnou frekvencí a fází pomocí frekvenčního přenosu. 

lze graficky popsat frekvenčními charakteristikami. 

Útlumová charakteristika 

Útlumová charakteristika zachycuje útlum zesílení přenosu pro spektrum frekvencí. 

poskytnutí vypovídajících informací bývá horizontální osa logaritmická. Ukázka 

frekvenční útlumové charakteristiky je zachycena na obrázku 28. 

Obrázek 28 - Frekvenční útlumová charakteristika 

 

Fázová charakteristika popisuje fázové posunutí přenosu. Horizontální osa bývá 

útlumové charakteristiky logaritmická. Ukázka fázové charakteristiky je 

Obrázek 29 - Frekvenční fázová charakteristika 

lze vytvořit součtem řady 

. Časovou charakteristiku 

frekvenční oblasti. Frekvenční analýza 

signál posloupností 

ekvenčního přenosu. 

spektrum frekvencí. 

sa logaritmická. Ukázka 
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charakteristiky je zobrazena 
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2.3.6 Identifikace dynamických systémů 

Identifikace je proces určení modelu reálného řízeného systému. Při tvorbě modelů 

je nutné zachytit podstatné rysy sledovaného systému a potlačit jevy, jejichž pokrytí by 

mělo minimální vliv na věrnost modelu. Jejich zanedbání vede k zjednodušení samotného 

modelu. Matematický model je zobrazení podstatných vlastností reálného systému 

zachycený matematickým popisem. Matematický popis nebo model lze klasifikovat 

z několika úhlů. První volbou je rozhodnutí, zda zvolit spojitý či diskrétní popis. V přírodě 

jsou všechny děje spojité, a proto spojitý popis obvykle lépe odpovídá sledovanému 

systému. Naproti tomu v minulých letech jsme byli svědky velkého rozmachu 

informačních technologií a to i v oblasti regulace. Dnes je často vhodnější diskrétní popis, 

který lze snáze využít v číslicových mikrokontrolerech, regulátorech a ovládačích. Výhody 

použití diskrétního popisu také úzce souvisí s měřenými daty, které jsou dnes zachyceny 

diskrétně v paměti měřicích systémů se zvolenou vzorkovací frekvencí a kvantizačním 

krokem. Vnitřní popis může být vytvořen matematicko-fyzikální analýzou popisovaného 

systému. Vnější popis bývá sestaven z naměřených charakteristik. [2], [6], [9], [33] 

2.3.7 Proměnné parametry systému 

U všech dynamických systémů v reálném světě jsou vlastnosti systémů do určité 

míry proměnné. V řadě jednoduchých automatizačních případů lze tyto změny zanedbat, 

pokud vliv na regulaci nepřeroste stanovenou mez danou požadavky na řízení. Pokud není 

řízení dostatečně kvalitní je potřeba změny řízeného objektu kompenzovat. [24] 

Časově nezávislá změna parametrů 
Časově nezávislé změny parametrů řízeného systému mohou být způsobené 

vnějšími vlivy a změnou pracovních podmínek. Mezi tyto podmínky patří například teplota 

nebo vzdušná vlhkost. Změna parametrů může být vyvolána procesy v řízeném objektu. 

Příkladem může být zvýšení tření v ozubeném převodu z důvodu nedostatečného mazání. 

Změna parametrů systému v čase 
Dynamické parametry sytému jsou velmi často proměnné v čase. Změna vlastností 

je způsobena degradací komponent a dalšími procesy působícími v čase. Změna parametrů 

může být i periodická a závislá na opotřebení komponenty. Periodická změna může být 

také způsobena například pravidelnou změnou a výměnou funkční částí systému. 

Příkladem může být například postupné vyprazdňování zásobníků na procesní materiály. 

Velmi často jsou změny parametrů systému v čase způsobené degradací vlastností 

použitých materiálů. Příkladem může být zhoršení pružnosti a zvýšení tvrdosti 

u gumových materiálů. 
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2.4 Elektronické řídicí a měřicí systémy 
Elektronické řídicí systémy se využívají při návrhu automatického řízení zařízení. 

Měřicí systémy vyhodnocují informace ze snímačů a umožňují pozorování zkoumaného 

objektu. V minulosti řídicí systémy využívaly prvky analogové elektroniky, které dnes 

nahradily číslicové prvky. [5], [12], [35] 

2.4.1 Snímače a měřicí systémy 
Snímače slouží k získání informace o stavu měřené veličiny. Snímače jsou 

nedílným prvkem měřicích zařízení a nejčastěji převádí měřenou veličinu na elektrický 

signál. Snímače můžeme rozdělit podle druhu snímané veličiny, spojení s měřeným 

objektem, podle převodu neelektrické veličiny na elektrickou veličinu a podle pracovní 

funkce elektrického měniče. 

Snímače můžeme rozdělit podle druhu snímané veličiny na mechanické, elektrické, 

tepelné, chemické a ostatní. Mezi snímače mechanických veličin patří kupříkladu siloměry 

a snímače tlaku. Další senzory snímající mechanické veličiny mohou být snímače 

momentu, mechanického napětí, objemu, práce, výkonu, průtoku nebo například 

hmotnosti. Dále do této skupiny patří snímače polohy, rychlosti a zrychlení. Důležitou 

třídou jsou také snímače elektrických veličin, mezi které patří ampérmetry, voltmetry, 

anebo také snímače odporu, kapacity a indukčnosti. Mezi senzory tepelných veličin patří 

snímače teploty, tepla, tepelného toku. Ve specifických aplikacích můžou být použity 

chemické snímače rozpoznávající složení plynu nebo reagující na přítomnost určitě látky. 

Další snímače mohou měřit svítivost, vlhkost nebo světelný tok. Dalším rozdělením 

snímačů může být podle kontaktu s měřeným objektem na dotykové a bezdotykové. 

Příkladem kontaktního snímače může být oporový snímač polohy. Příklad bezdotykového 

snímače může být pyrometr určený k bezdotykovému měření teploty z tepelného záření 

objektu. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, většina snímačů převádí získanou 

informaci na elektrický signál. Tento převod může být přímý a měřená neelektrická 

veličina se mění přímo na elektrickou, nebo vícenásobný, kdy je neelektrická veličina 

nejprve transformována na jinou neelektrickou veličinu, která se poté mění na veličinu 

elektrickou. [17], [18] 

2.4.2 Mikrokontroléry a řídicí obvody 
Mikrokontrolér, neboli jednočipový počítač, je obvykle tvořen monolitickým 

integrovaným obvodem, který obsahuje kompletní mikropočítač a rozhraní pro komunikaci 

s okolím. Jednočipové počítače se vyznačují velkou spolehlivostí a kompaktností, proto 

jsou určeny především pro jednoúčelové aplikace jako je například řízení. Často jsou 

jednočipové počítače využity jako součásti vestavěných systémů. 
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Mikrokontroléry lze rozdělit podle mnoha parametrů. Mezi tyto parametry spadá 

například architektura čipu, výpočetní výkon, paměťové možnosti a rozsah instrukční sady. 

Důležitým parametrem je typ a počet vstupních a výstupních rozhraní. Neméně důležitý je 

také druh použité paměťové architektury. Mikrokontrolery s Von Neumannovou 

architekturou mají program a data umístěny ve stejné paměti. Často se také využívá 

Harvardské architektury, která má samostatné paměti pro program a data. Volba 

architektury definuje některé možnosti a omezení mikrokontroleru. Například u Von 

Neumannovy architektury hrozí, že při špatné adresaci paměti může dojít k přepsání 

řídicího programu a naopak lze možnost přepisu části programu úmyslně využít 

při programování funkce jednočipového počítače. [5], [18] 

2.5 Biologicky inspirované algoritmy 

Biologické algoritmy v oblasti výpočetní techniky jsou širokou třídou postupů 

inspirovaných přírodou, živými tvory a teorií evoluce. Nejčastěji jde o heuristické 

algoritmy a těchto postupů hrají významnou roli stochastické jevy. Lze je vhodně použít 

pro třídy problémů, kde například kombinační složitost, anebo výpočetní náročnost 

neumožňuje efektivní nasazení konstruktivních algoritmů. Výsledky je nutné zhodnotit 

podle stanoveného kritéria. Optimálních a přesných výsledků bývá dosaženo pouze 

v ideálních podmínkách. [22] 

2.5.1 Neuronové sítě 

Umělé neuronové sítě jsou výpočetními modely inspirované principy fungování 

biologických mozků a nervových soustav živých organizmů. Základním stavebním prvkem 

jsou neurony upořádané vzájemným propojením do vhodné struktury pro řešení 

konkrétního problému. V oblasti výpočetní techniky mají neuronové sítě stále větší 

význam a umělé neurony jsou reprezentovány matematickým popisem. Neuronovou síť je 

nutné připravit pro její úlohu a provést verifikaci dosažených výsledků pro zhodnocení 

připravenosti a vhodnosti sítě pro dané použití. [22], [30], [34] 

Neuronová síť 
Neuronová síť je datová struktura, která je tvořena neurony a jejich spojeními. 

Na neuronové síti lze provádět řadu operací. Mezi operace s neuronovou sítí patří iniciace, 

při které jsou nastaveny váhy a prahy neuronů na výchozí hodnotu. Jako počáteční váhy a 

prahy se nejčastěji používají náhodné hodnoty v intervalu od −1 do 1. Druhou významnou 

operací je určení neuronové sítě, při které se upravují hodnoty vah a prahů podle zvoleného 

učícího algoritmu. Síť je touto operací připravována pro nasazení. Práce neuronové sítě 

v aplikaci, pro kterou byla navržena, se nazývá vybavování. Při vybavování jsou 

pro zadané vstupy vypočteny výstupy. 
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Umělý neuron 

Umělý neuron je základní stavební celek neuronové sítě. V průběhu historie 

neuronových sítí byla popsána celá řada modelů neuronů. Obecně lze modely neuronů 

rozdělit na neurony s diskrétní nebo spojitou aktivační funkcí. Neurony lze také rozdělit 

na kontextové a bezkontextové. Kontextové neurony obsahují paměť, která umožňuje 

uchovat informaci o minulém vývoji. Bezkontextové neurony lze připodobnit ke 

kombinačním obvodům a kontextové k sekvenčním obvodům. Velmi rozšířený je model 

popsaný matematiky McCullochem a Pittsem. Jedná se o jednoduchý model 

bezkontextového neuronu. Neuron nulovou výstupní hodnotou y lineárně rozděluje prostor 

vstupních proměnných na dva disjunktní podprostory. V dvojdimenzionálním prostoru je 

hranice reprezentována přímkou a v třídimenzionálním prostoru rovinnou. Model umělého 

neuronu je popsán výrazem (20). 
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Umělý neuron obsahuje N vstupu označených x1 až xn. Příslušné hodnoty 

na vstupech jsou upraveny váhami w1 až wn a neuron má definován práh b. Uvedený 

vztah (1) definuje, že výstupní hodnota neuronu je daná hodnotou aktivační funkce. 

Vstupní proměnná aktivační funkce je určena sumou součinů vah a vstupních hodnot. 

Od této sumy je odečtena velikost prahu. Získaný potenciál P je modulován aktivační 

funkcí a výsledná hodnota je výstupem neuronu y. Na obrázku 30 je zachycena struktura 

modelu neuronu nazvaného podle svých tvůrců McCulloch-Pitts. [30] 

 
Obrázek 30 - Schéma umělého neuronu 

Aktivační funkce 

Jako aktivační funkci lze využít celou řadu formulí. Používané přenosové funkce 

pro neuronové funkce jsou funkce omezené shora i zdola. Aktivační funkce můžeme 

rozdělit na skokové a spojité. Skokové aktivační funkce nemají spojitou první derivaci, což 

komplikuje proces učení. Častým představitelem aktivační funkce pro diskrétní neurony je 

funkce skoku (21). Spojité aktivační funkce se využívají ve spojitých neuronech. Z důvodu 
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normalizace výstupních dat se obvykle využívají funkce s oborem hodnot 0 až 1 

nebo −1 až 1. Často používanými spojitými aktivačními funkcemi jsou identita (22), 

hyperbolické tangenta (23), sigmoidální aktivační funkce (24) a funkce radiální báze (25). 
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Častěji se pro aktivační funkce používají prosté průběhy, ale v některých aplikacích je 

vhodné využít například funkci radiální báze, která není prostá. Průběh skokové aktivační 

funkce je zachycen na obrázku 31. Oborem hodnot skokové funkce jsou hodnoty 0 a 1. 

Průběh formule (23) je zachycen na obrázku 32 s názvem hyperbolická tangenta. Funkce 

hyperbolické tangenty poskytuje hodnoty mezi 0 a 1. Na obrázku 33 sigmoidální funkce je 

zobrazen průběh formule (24). Oborem funkčních hodnot je interval od 0 do 1. Obrázek 34 

radiální báze je průběh formule (25). Obraz radiální báze se nachází mezi 0 a 1. Typ 

aktivační funkce je pro práci sítě velmi důležitý. Pokud použijeme jinou než lineární 

aktivační, vnášíme do sítě nelinearitu, která umožňuje pokrýt nelineární závislosti 

aproximovaných dat. Průběh aktivační funkce lze popsat pomocí polynomické řady.  

 
Obrázek 31 - Skoková funkce 

 
Obrázek 32 - Hyperbolická tangenta 

 
Obrázek 33 - Sigmoidální funkce 

 
Obrázek 34 - Radiální báze 
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Vrstvené neuronové sítě 
Vrstvené neuronové sítě mají neurony rozdělené do vrstev. Neurony jsou mezi 

vrstvami vzájemně propojeny každý s každým. První vrstva neuronů, do které jsou 

přivedeny vzory signálu, se nazývá vstupní vrstva. Nejvyšší vrstva na které odečítáme 

obrazy se nazývá výstupní vrstva. Mezi vstupní a výstupní vrstvou se nachází skryté 

vrstvy. Obvykle se volí shodná aktivační funkce pro všechny neurony ve vrstvě. Počet 

neuronů ve skrytých vrstvách se může lišit. Počet neuronu na vstupní a výstupní vrstvě je 

dán rozměrem vstupního a výstupního signálu. Hodnoty vah a prahů vrstvené neuronové 

sítě lze reprezentovat maticemi a výstup vrstvy vyjádřit vektorově, což usnadňuje 

implementaci vybavování sítě. 

 
Obrázek 35 - Vrstvená neuronová síť 

Na obrázku 35 je zachycena vrstvená neuronová síť s jednou skrytou vrstvou. 

Neuronová síť obsahuje dva vstupy přivedené na vstupní vrstvu. Neuronová síť podle 

vstupních hodnot určí jeden obraz, který lze odečíst na výstupním neuronu. Na vstupní 

vrstvě se nejčastěji používá jako aktivační funkce identita. Vstupní vrstva tak jen 

distribuuje vzory do skryté vrstvy. 

 Počet neuronů ve vrstvách 

Počet neuronů ve vstupní vrstvě je určen počtem vstupů neuronové sítě. Počet 

neuronů ve výstupní vrstvě je definován dimenzí obrazu. Pokud potřebujeme vytvořit 

neuronovou síť pro více dimenzionální obrazy, můžeme využít síť s více výstupy, anebo 

úlohu rozdělit. Při rozdělení je vytvořena neuronová síť pro každý prvek obrazu. Počet 

neuronů na skrytých vrstvách je kompromisem mezi kvalitou aproximace a náročností 

výpočtu. Vyšší počet neuronů ve skrytých vrstvách může také ztěžovat proces učení a 

zhoršovat kvalitu aproximace. 

 Počet skrytých vrstev 

Počet skrytých vrstev významně ovlivňuje možnosti neuronové sítě. Pro zachycení 

komplikovanější než lineární závislosti musí síť obsahovat skryté vrstvy s aktivační funkcí 

jinou než identita. Při zvýšení počtu skrytých vrstev prudce narůstá náročnost výpočtu 

vybavování a hlavně trénování. Pro většinu aplikací postačuje vrstvená neuronová síť 

s dvěma skrytými vrstvami, která poskytuje dobrou rovnováhu mezi výpočetními nároky a 

možnostmi sítě. 
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Aproximace pomocí neuronových sítí 
V technické praxi se velmi často setkáme se situací, kdy je nutné popsat výsledky 

měření pomocí vhodné formule. Aproximace průběhu funkce znamená náhradu funkce 

předpisem, který jí věrně vystihuje a rozdíl funkčních hodnot naměřené charakteristiky a 

aproximace je pod stanovenou mezí. Speciálním typem aproximace je interpolace, kdy se 

vypočtené hodnoty v naměřených bodech přímo shodují s naměřenými daty. To často není 

vhodné, protože naměřená data jsou zatížena chybou měření. V ideálním případě je pomocí 

analýzy sestaven vhodný matematický model pro měřená data. To často není možné, 

protože je matematický model velmi komplikovaný. Také může být měřený systém, 

takzvaná černá skřínka, kdy neznáme vnitřní strukturu pro návrh modelu. Je potřeba mít 

na paměti, že všechna naměřená data jsou zatížena chybou. V těchto situacích je vhodné 

sestavit aproximaci měřených dat. Získanou formuli můžeme využít k dopočítání hodnot 

mezi diskrétními měřenými body spojitého děje. Z výsledné formule lze také jednodušeji 

odhadnout typ závislosti mezi měřenými daty. Při tvorbě aproximace můžeme využít řadu 

různých metod. Většina metod je založena na volbě modelu a dopočítání parametrů. Model 

je volen podle typu závislosti. Pokud není typ funkce přímo patrný, jsou nejčastěji 

využívány polynomy. Parametry modelu jsou dopočítány s ohledem na kvalitu 

aproximace. Nejčastěji je využívána metoda minima kvadrátu odchylek. Lze využít také 

metody zaměřené na minimalizaci maximální odchylky. Pokud nepotřebujeme analytický 

popis, můžeme pro aproximaci využít neuronové sítě. Neuronová sít poskytuje funkční 

hodnoty pro vstupní proměnné. Výsledné aproximace lze využít při modelování a dalších 

pracích s naměřenými daty. Ukázka aproximace pomocí neuronové sítě je zachycena 

na obrázku 36. 

 

Obrázek 36 - Příklad aproximace naměřených dat 



 

 

57 

 

 

Klasifikace pomocí neuronových sítí 
Klasifikace dat je proces rozdělení množiny objektu do stanovených tříd podle jejich 

znaků. Ke klasifikaci lze využít mnoho metod. Nejjednodušší metody jsou založeny 

na rozdělení podle znaků v dané prioritě. Často jsou využívány metody založené na Fuzzy 

logice. Ke klasifikaci lze využít také neuronové sítě. Při využití neuronových sítí tvoří 

třídy objektů disjunktní podprostory. Na obrázku 37 je zachyceno rozdělení množiny 

objektů do dvou tříd s vyznačenou hranicí mezi třídami. 

 
Obrázek 37 - Příklad klasifikace dat 

2.5.2 Genetické algoritmy 
Genetické algoritmy jsou postupy a metody pro nalezení řešení dané úlohy 

založené na principech evoluční biologie. Patří do skupiny heuristických postupů, 

založených na experimentálním odhadu a otestovaní mnoha možných řešení a 

na myšlence, že kombinací dobrých řešení vniknou ještě lepší. Používají se pro řešení úloh, 

kde lze jen velmi obtížně nalézt konstruktivní řešení, nebo by jeho výpočet byl příliš 

náročný. Velmi často se používají pro plánovací a optimalizační úlohy. Pro použití 

genetických algoritmů musí být řešení konkrétního problému zapsatelné uspořádanou 

množinou koeficientů nebo symbolů. Vhodně nastavené genetické algoritmy se dobře 

vyrovnávají s problémem uváznutí v lokálním extrému. Algoritmy využívají populaci 

jedinců, které lze ohodnotit účelovou funkcí. Výsledek účelové funkce lze porovnat 

s výsledky ostatních jedinců. Noví jedinci vznikají křížením nebo mutaci v několika 

generacích. Pro křížení je důležitá selekce rodičů a způsob rekombinace genu. U mutace je 

zásadní její pravděpodobnost a razance, se kterou dokáže gen změnit. 

Algoritmus začíná vytvořením prvotní populace. Na prvcích vytvořené populace se 

provede mutace a křížení. Populace se setřídí podle hodnoty účelové funkce a odstraní se 

přebyteční jedinci. Algoritmus pokračuje další generací. Algoritmus končí po daném počtu 
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generací, eventuálně při překročení mezní hodnoty účelové funkce, anebo při dosažení 

minimální změny hodnoty účelové funkce mezi dvěma po sobě jdoucími generacemi. 

Algoritmy je možné široce nastavovat. Existuje řada úprav algoritmů pro efektivnější 

nalezení požadovaného řešení v konkrétní aplikaci. Genetické algoritmy umožňují nalezení 

řešení složitých problémů s velkou množinou přípustných řešení. [4], [32], [42] 

Populace 
Populace je množina prvků. Prvky jsou tvořené genomem a představují konkrétní 

podobu výsledku řešeného problému. Interpretace jedince je závislá na konkrétním 

řešeném problému. Populace musí být dostatečně rozsáhlá a rozmanitá, aby umožňovala 

tvorbu nových jedinců. Velikost populace je zásadní pro rychlost výpočtu jedné generace. 

Velikost populace se obvykle určuje podle konkrétního problému s ohledem například 

na počet možných řešení. Jako iniciační populace se nejčastěji požívají náhodné prvky, 

anebo vygenerované podle definovaného klíče. Po provedení křížení a mutace je nutné 

eliminovat přebytečné prvky, aby byla velikost populace při výpočtu únosná. Z populace 

se obvykle odstraňují prvky s nejhoršími hodnotami účelové funkce. Počet prvků 

v jednotlivých generacích je nejčastěji shodný. Z implementačního hlediska jsou 

pro uchovávání populace vhodné datové struktury, které umožňují snadné vkládání a 

odebírání prvků. 

Účelová funkce 
Účelová funkce posuzuje dané řešení tvořené prvkem populace a přikládá mu 

konkrétní hodnotu. Návrh účelové funkce je kritickou oblastí využití genetických 

algoritmů. Návrh účelové funkce je náročný na vyjádření, konkretizování a zapsání 

požadavků na výsledek. Nejčastěji je prvek ohodnocený pouze jediným reálným číslem, 

ale lze použít i jinou klasifikaci. Důležité je, že výsledky účelových funkcí dvou prvků lze 

mezi sebou porovnat. Cílem je zpravidla minimalizace nebo maximalizace hodnoty 

účelové funkce. Náročnost výpočtu účelové funkce je zásadní pro rychlost výpočtů nové 

generace, protože je nutné jí vypočíst pro každého nového jedince. [4] 

Křížení 
Křížením vznikají nové prvky populace z původních prvků populace. Nové prvky 

vznikají výběrem nebo výměnou jednotlivých genů řešení. Při křížení vstupují dva a více 

rodičů a vzniká jeden a více potomků. Nejčastěji vznikají ze dvou rodičů dva potomci. 

Metod pro křížení prvků existuje celá řada a volí se s ohledem na konkrétní aplikaci. 

Různé metody a nastavení lze kombinovat i v rámci jedné generace. V řadě případů 

nemusí při křížení prvků vzniknout jedinec obsahující platné řešení. Takový jedinec 

do populace není zařazen. Problém může být detekce neplatného řešení. Vznik neplatných 

jedinců lze omezit nebo eliminovat volbou vhodného algoritmu křížení. Počet křížení 

v rámci jedné generace záleží na velikosti populace a typu algoritmu pro křížení. 



 

 

59 

 

 

Selekce rodičů 

Selekce rodičů je prvním krokem při vzniku nových prvků křížením. Důležité je, 

aby výběr umožnil vznik nových dostatečně rozmanitých jedinců. Nejčastěji se rodiče 

vybírají náhodně a je pouze zaručeno, že nebude v obou případech vybrán stejný prvek. 

Lze využít i systematických metod výběru. V jedné z metod je skupina nejlepších prvků 

v populaci křížena s náhodnými prvky ze zbytku populace. To zaručuje, že alespoň jeden 

z rodičů má dobré hodnocení podle účelové funkce. Další možností je křížení podle 

předem daného klíče. Například, že první prvek se bude křížit s desátým a druhý 

s jedenáctým. Není nejlepší mezi sebou křížit pouze nejlepší jedince, protože by docházelo 

k degradaci populace a zvyšovalo by to nebezpečí na uváznutí v lokálním extrému účelové 

funkce. 

Křížení záměnou genů 

Křížení záměnnou genů je proces založený na principu blízkém přírodě. Nový 

jedinci vznikají záměnou částí genů. Existuje celá řada přístupů. Přístupy se můžou lišit 

postupem křížení jednotlivých genů. Pro křížení je definována pravděpodobnost, že dojde 

k záměně genů. V nejčastěji využívaném postupu je pro každý gen vygenerována 

pravděpodobnost. Pokud náhodná hodnota překročí stanovenou mez, jsou geny rodičů 

v nově vznikajících potomcích prohozeny. V některých případech se používá metoda, že 

potomci mají prohozené pouze koncové části řady genu. Místo, od kterého začíná 

prohození genu v potomcích, je dáno pravděpodobností. Tato metoda je vhodná pouze 

pro užší část specifických problémů. Křížení záměnou genů je implementačně a výpočetně 

velmi nenáročné. Ukázka procesu křížení je zachycena na obrázku 38. Na obrázku je 

zachyceno křížení dvou jedinců s šesti geny při pravděpodobnosti 20 % a vznik dvou 

potomků. První gen je v potomcích zachován, protože náhodná hodnota nepřekročila 

pravděpodobnost křížení. V případě druhého genu náhodná hodnota překročila stanovenou 

mez a gen je v potomcích zaměněn. 

 

Obrázek 38 - Křížení prvků 



 

 

 

 

Křížení metodou Random

Zásadní vlastností metody je

neopakuje. Křížení metodou 

řešením je permutace dané

pro optimalizační úlohy, kde je nutné naj

křížení vhodná při řešení kombinatorických problémů.

pravděpodobností a hodnota jejich pořadím.

seřazením pravděpodobností

interpretován podle konkrétní aplikace.

Výsledkem je záměna pořadí prvků

žádná další omezení, vznikají pomocí dané metody pouze platní jedinci.

genetických algoritmů s metodou křížení 

kombinatorických problémů

než slepé nebo systematické algoritmy. 

implementace a nízké výpočetní

řešení je zachycen na obrázku 

pravděpodobnost křížení je 

Obrázek 

Mutace 

Nově vytvořené prvky mutací vrací

zcela odlišných řešení. Mutace přínosně působí proti uváznutí 

funkce. Mutace mění hodnotu prvku

genu je obvykle náhodná v

nově vzniklá hodnota je v platném rozsahu. Příkladem

s křížením Random-Key, kdy nová hodnota musí zůstat 

nového prvku mutací je zachycen

s šesti geny a pravděpodobnost mutace 10 %. S
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Random-Key 

vlastností metody je, že se konkrétní hodnota v nově vznik

neopakuje. Křížení metodou Random-Key se používá pro problémy, 

dané sekvence. Velmi často se tento typ křížení používá

kde je nutné najít co nejlepší pořadí prvků. Obecně je tato metoda 

řešení kombinatorických problémů. Geny prvků jsou reprezentovány 

a hodnota jejich pořadím. Výsledné řešení daného prvk

seřazením pravděpodobností včetně hodnot původního pořadí. Index pořa

interpretován podle konkrétní aplikace. Samotné křížení probíhá

Výsledkem je záměna pořadí prvků a tím vzniká nová permutace. Pokud

vznikají pomocí dané metody pouze platní jedinci.

metodou křížení Random-Key umožňuje nalézt kvalitní řešení 

kombinatorických problémů s řádově menším počtem vytvořených a vyzkoušených řešení 

než slepé nebo systematické algoritmy. Výhodou popsané metody křížení

výpočetní nároky. Postup křížení metodou Random

obrázku 39. Jedinci populace jsou šesti prvkové 

pravděpodobnost křížení je 20 %. [32] 

Obrázek 39 - Postup křížení metodou Random-Key 

Nově vytvořené prvky mutací vrací do populace rozmanitost a umožňuje vznik 

zcela odlišných řešení. Mutace přínosně působí proti uváznutí v lokálním extrému účelové 

funkce. Mutace mění hodnotu prvku při definované pravděpodobnosti. Síla

v určeném rozsahu. Podle konkrétní aplikace je nutné ověřit

platném rozsahu. Příkladem potřebné kontroly

kdy nová hodnota musí zůstat v rozsahu nula až jedna. Vznik 

nového prvku mutací je zachycen na obrázku 40. Na obrázku je zachycena mutace prvku

šesti geny a pravděpodobnost mutace 10 %. Síla mutace je 0,1. Při změně hodnoty je s

nově vzniklém potomkovy 

 jejichž optimálním 

Velmi často se tento typ křížení používá 

Obecně je tato metoda 

Geny prvků jsou reprezentovány 
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probíhá záměnou genů. 
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vznikají pomocí dané metody pouze platní jedinci. Využití 
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dově menším počtem vytvořených a vyzkoušených řešení 

popsané metody křížení je snadná 
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mutace vynásobena náhodným reálným číslem od -1 do 1. Podle typu aplikace může být 

nutné kontrolovat, zda hodnota genu nepřekročila danou hranici a v případě překročení 

hranice upravit gen na mezní hodnotu. 

 
Obrázek 40 - Mutace prvků 

Možnosti nastavení genetických algoritmů 

Genetické algoritmy poskytují široké možnosti volby a nastavení. Nejprve je nutné 

definovat podmínku pro ukončení procesu a zastavení výpočtu dalších generací. Pokud je 

počet generací pevně nastaven, je třeba zajistit, aby byl počet postačující pro vznik 

dostatečně kvalitních výsledků. Proces může být ukončen překročením předem definované 

hodnoty účelové funkce. Toho lze využít, pokud lze danou hodnotu spolehlivě odhadnout. 

To je možné, například pokud hodnota účelové funkce pro ideální řešení klesá k nule. 

Vytvoření nové generace také může být zastaveno, pokud se hodnota účelové funkce 

nejlepšího prvku nebo průměru populace mění pod stanovenou mezí. To zabraňuje 

vytváření zbytečných generací a urychluje výpočet. Podmínka založená na minimální 

velikosti změny hodnoty účelové funkce mezi generacemi identifikuje také situace, když 

v populaci převládne jediné řešení, kterým je celá populace tvořena. Důležitá je také volba 

metody křížení. 

Kromě metody křížení a způsobu tvorby počáteční populace lze u genetických 

algoritmů nastavit celou řadu parametrů, které ovlivňují možnosti a rychlost nalezení 

kvalitního řešení. Nastavovanými parametry populace jsou velikost a způsob eliminace 

prvků mezi jednotlivými generacemi. Pro křížení lze zvolit výběr rodičů, pravděpodobnost 

výměny genu a počet křížení v jedné generaci. Pro mutaci lze nastavit pravděpodobnost 

změny genu a maximální možnou velikost změny. Vhodné hodnoty parametrů se nastavují 

s ohledem na konkrétní aplikaci nejčastěji na základě zkušeností. Vhodné meze parametrů 

lze odhadnout experimentálně při řešení zjednodušených problémů stejné třídy, ale nižší 

komplexnosti. Tento přístup umožňuje rychlé výpočty jednodušších problémů a usnadňuje 

odhady parametrů. U primitivních problémů lze také rychle ověřit platnost a kvalitu 

získaného řešení. 



 

 

 

 

3 Regulovaná soustava
Regulovaná soustava

rotačních pohonů v rámci katedrového

Vytvořená regulovaná soustava je tvořena

prvky. Akční prvky soustavy jsou tvořeny 

které ovládají provozní tlak a objem 

označen písmenem p a měřený 

dávají informaci o příkonu motoru a tedy

Pro uchycení motoru a akčních prvků byl vytvořen 

proměnné zátěže pohonu. Vytvořený přípravek byl v

aby byly odstraněny zjištěné nedostatky. Blokové schéma původního 

jednotlivými prvky soustavy

ventil je přímo připojen pneumatick

snímač mechanického tlaku a tahu připevněný

brzdou. Snímačem natočení hřídele je inkrementální rotační senzor. 

jsou otáčky a zatížení motoru. Nastavenými veličinami jsou ř

ventilu a pracovní tlak p. 

Obrázek 

Úpravy v měřicím přípra

motoru. Mechanická brzda byla nahrazena elektromagnetickou brzdou, která spl

požadavky na snadnou nastavitelnost a opakovatelnost měření.
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soustava 
soustava byla vytvořena pro otestování možností řízení 

rámci katedrového projektu pro výzkum pneumatických prv

soustava je tvořena řízeným motorem, senzorickými a akčními 

ní prvky soustavy jsou tvořeny redukčním tlakovým a průtokovým ventilem, 

které ovládají provozní tlak a objem protékajícího stlačeného vzduchu.

měřený průtok je vyznačen písmenem Q. Tyto veličiny společně 

příkonu motoru a tedy o velikosti vstupní energie přivedené

uchycení motoru a akčních prvků byl vytvořen měřicí přípravek s 

honu. Vytvořený přípravek byl v procesu vývoje a test

aby byly odstraněny zjištěné nedostatky. Blokové schéma původního 

jednotlivými prvky soustavy je zachyceno na obrázku 41. Na proporcionální průtokový 

ventil je přímo připojen pneumatický rotační motor. Pro snímání zatížení je připraven 

snímač mechanického tlaku a tahu připevněný k výkyvnému ramenu

Snímačem natočení hřídele je inkrementální rotační senzor. 

a zatížení motoru. Nastavenými veličinami jsou řídicí napětí

Obrázek 41 - Schéma původní měřicí soustavy 

cím přípravku se týkaly především zatěžová

Mechanická brzda byla nahrazena elektromagnetickou brzdou, která spl

snadnou nastavitelnost a opakovatelnost měření. Pro vyhodnocení z

otestování možností řízení pneumatických 

pro výzkum pneumatických prvků. 

řízeným motorem, senzorickými a akčními 

redukčním tlakovým a průtokovým ventilem, 

stlačeného vzduchu. Nastavený tlak je 

. Tyto veličiny společně 

velikosti vstupní energie přivedené do systému. 

 možností simulace 

a testování upraven, 

aby byly odstraněny zjištěné nedostatky. Blokové schéma původního návrhu tvořené 

proporcionální průtokový 

ní zatížení je připraven 

výkyvnému ramenu s mechanickou 

Snímačem natočení hřídele je inkrementální rotační senzor. Měřenou veličinou 

cí napětí Ur průtokového 

 

vku se týkaly především zatěžování pneumatického 

Mechanická brzda byla nahrazena elektromagnetickou brzdou, která splňuje 

vyhodnocení zátěže 



 

 

 

 

byly využity informace od

generovaný elektrodynamickou brzdou.

konstrukčních změn je zachycen

Obrázek 

3.1 Pneumatický obvod
Zdrojem stlačeného vzduchu je pístový kompresor

o dvouválcový kompresor se sacím 

1,2 MPa. Kompresor je 

o objemu 0,2 m3. Stlačený vzduch je 

odlučovači oleje. Stlačený

potrubním rozvodem, na kterém jsou 

rozvodu. Pneumatické schéma obvodu je

Obrázek 
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využity informace od výrobce pneumatického motoru a měřené napětí a proud 

generovaný elektrodynamickou brzdou. Schéma upravené verze přípravku po

konstrukčních změn je zachyceno na obrázku 42. 

Obrázek 42 - Schéma upravené měřicí soustavy 

Pneumatický obvod 
Zdrojem stlačeného vzduchu je pístový kompresor SKS 9/200/12

lcový kompresor se sacím výkonem 9 m3·hod-1
. Maximální v

 pro skladování stlačeného vzduchu vybavený vzdušníkem

lačený vzduch je následně upraven v sušičce tlačeného vzduchu a 

ý vzduch je z kompresorové stanice přiveden

kterém jsou umístěny další ventily pro uzavření jednotlivých částí 

Pneumatické schéma obvodu je na obrázku 43. [21] 

Obrázek 43 - Schéma propojení pneumatických prvků

výrobce pneumatického motoru a měřené napětí a proud 

éma upravené verze přípravku po provedení 

 

9/200/12. Jedná se 

lní výtlačný tlak je 

vybavený vzdušníkem 

tlačeného vzduchu a 

přiveden na pracovní stůl 

uzavření jednotlivých částí 

 
Schéma propojení pneumatických prvků 
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3.2 Pneumatický rotační motor 

Řízeným pohonem je lamelový rotační pneumatický motor řady LZL 05 od firmy 

Atlas Copco. Je to pohon s dobrým rozběhem, který bývá při nízkém průtoku vzduchu 

u lamelových motorů problematický. Motor je vybaven šesti lamelami a kvalitním 

utěsněním mezi lamelami a tělem motoru. Lamely jsou k tělu motoru přitlačovány 

odstředivou silou. Díky málo pohyblivým komponentám a robustnímu provedení nabízí 

dlouhou životnost. Výstupní hřídel je vybavena dvojitým těsněním, což snižuje ztráty a 

zvyšuje účinnost motoru. Motor je reverzibilní, umožňuje tedy pohyb v obou směrech. 

Nevýhodou pohonu je nezaručený rozběh pro malé průtoky a vyšší spotřeba stlačeného 

vzduchu. Vysoká spotřeba stlačeného vzduchu vzhledem k získanému výkonu 

charakterizuje nižší účinnost lamelových rotačních pohonů v porovnání s pístovými 

pohony. Reverzibilní lamelové pohony dosahují nižší účinnosti než lamelové motory, 

u kterých je směr otáčení konstrukčně určen. [3] 

3.2.1 Funkční princip motoru 

Motor převádí sílu vyvolanou energií stlačeného vzduchu působící na lopatku 

v rotační pohyb. Ve válcovém těle motoru je excentricky uložen rotor, který má šest 

drážek, kde se pohybují lamely. Při otáčení rotoru se lopatky odstředivou silou vysouvají a 

přitlačují ke skříni motoru. Stlačený vzduch působí na stěnu lamely a předává jí svou 

energii. Po oběhu je stlačený vzduch odveden. Princip funkce pneumatického lamelového 

pohonu s  excentricky uloženým rotorem a lamelami je zachycen na obrázku 44. Šipky 

udávají směr protékaného vzduchu. [3], [21], [25] 

 

Obrázek 44 - Model funkce pneumatického motoru 



 

 

 

 

3.3 Měřicí přípravek

Pro práci s pneumatickým motorem byl zhotoven měř

navrženo pro měření charakteristik malých rotačních pohonů. Měř

vyhodnotit vliv zátěže na běh motoru a

statických a dynamických charakteristik. 

komponent. Jednotlivé prvky můžeme rozdělit do

zařízení a měřicí čidla. Snímače a standardizované mechanické součásti byly vybrány 

vzhledem k požadavkům kladeným na

funkčních parametrů zvážena také cena, s

zakoupené součásti patří hlavně snímače měřených veličin a normalizované součástky. 

Měřicí přípravek je doplněn

vyhodnocení měření. 

3.3.1 Návrh konstrukce měř

Měřicí zařízení je složeno ze tří hlavních komponent upevněných na

hřídeli. Schematické rozložení jednotlivých částí na

Hlavní části zařízení jsou označeny pomocí popisků.

měřena síla vyvolaná ramenem, na

označena jako Fbr. Délka ramene byla pro

Pomocí známé délky ramene a měřené síly je vyhodnocen brzdný moment. Brzdný 

moment bude značen M

o natočení hřídele. Natočení hřídele je označeno 

určit otáčky hřídele. Úhlová rychlost bude značena 

Informace o brzdném momentu a otáčkách umožňují určit výstupní výkon motoru.

Obrázek 45 - Schéma sledovaných veličin a rozmístění prvků
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cí přípravek 

pneumatickým motorem byl zhotoven měřicí přípravek. Zařízení je 

měření charakteristik malých rotačních pohonů. Měřicí přípravek umožňuje 

běh motoru a zařízení bylo použito pro proměření základních 

dynamických charakteristik. Měřicí zařízení je sestavené z

komponent. Jednotlivé prvky můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na

cí čidla. Snímače a standardizované mechanické součásti byly vybrány 

žadavkům kladeným na zařízení. Při volbě komponent byla kromě 

funkčních parametrů zvážena také cena, s ohledem na snížení finančních nákladů. Mezi 

zakoupené součásti patří hlavně snímače měřených veličin a normalizované součástky. 

cí přípravek je doplněn dalším laboratorním zařízením určeným pro

ávrh konstrukce měřicího přípravku 

cí zařízení je složeno ze tří hlavních komponent upevněných na

Schematické rozložení jednotlivých částí na hřídeli je zobrazeno na

Hlavní části zařízení jsou označeny pomocí popisků. Ve střední části je pomocí siloměrů 

ramenem, na kterém jsou umístěny čelisti brzdy. M

Délka ramene byla pro snadný přepočet zvolena ve

Pomocí známé délky ramene a měřené síly je vyhodnocen brzdný moment. Brzdný 

Mbr. Pomocí inkrementálního snímače je měřena informace 

ení hřídele. Natočení hřídele je označeno φ. Ze změny natočení hřídele v

hlová rychlost bude značena ω a otáčky budou zn

brzdném momentu a otáčkách umožňují určit výstupní výkon motoru.

Schéma sledovaných veličin a rozmístění prvků na

cí přípravek. Zařízení je 

cí přípravek umožňuje 

proměření základních 

cí zařízení je sestavené z celé řady 

dvou skupin, a to na mechanické částí 

cí čidla. Snímače a standardizované mechanické součásti byly vybrány 

volbě komponent byla kromě 

snížení finančních nákladů. Mezi 

zakoupené součásti patří hlavně snímače měřených veličin a normalizované součástky. 

určeným pro řízení průběhu a 

cí zařízení je složeno ze tří hlavních komponent upevněných na jedné společné 

hřídeli je zobrazeno na obrázku 45. 

střední části je pomocí siloměrů 

brzdy. Měřená síla je 

snadný přepočet zvolena ve vhodném poměru. 

Pomocí známé délky ramene a měřené síly je vyhodnocen brzdný moment. Brzdný 

. Pomocí inkrementálního snímače je měřena informace 

změny natočení hřídele v čase lze 

otáčky budou značeny n. 

brzdném momentu a otáčkách umožňují určit výstupní výkon motoru. 

 

na hřídeli 
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Z hlediska konstrukce je první část tvořena držákem pohonu s přírubovým 

uchycením podle měřeného pneumatického motoru. Pokud by byl měřicí přípravek využit 

pro měření jiného pohonu, lze tuto komponentu snadno zaměnit za uchycení vhodného 

typu a proporcí. Ve střední části hřídele je situována brzda. Čelisti kotoučové brzdy jsou 

umístěny na výkyvném rameni, které slouží k přenášení brzdného momentu na snímače 

síly. Snímač zatížení je umístěný na styčnících připevněných k ložné desce. Konec ramene 

je vybavený šroubem pro nastavení nulové polohy. Kotouč brzdy je pomocí šesti šroubů 

připojen k hřídeli. Poslední z hlavních částí je držák inkrementálního rotačního snímače, 

který je připevněn na společné ložné desce s brzdou a uchycení brzdy a snímače otáček tak 

tvoří jeden celek. Snímač slouží k odměření natočení hřídele. Pomocí informace o natočení 

hřídele v čase lze určit otáčky a případně další požadované veličiny. Obě zmíněné části 

jsou spojeny pružnou spojkou pro vyrovnání nesouosostí hřídelů. Obě ložné desky jsou 

připraveny k upevnění čtyřmi šrouby na pracovní stůl s drážkami. Fotografie prvního 

prototypu zařízení včetně měřeného pneumatického motoru je zachycena na obrázku 46. 

 
Obrázek 46 - Měřicí přípravek 

Zařízení je umístěno na desce laboratorního pracovního stolu. Deska stolu je 

vybavena standardizovanými drážkami pro snadné uchycení použitého vybavení. Upínací 

drážky laboratorního stolu byly také využity při připevnění dalších komponent řízené 

soustavy jako například redukčního a průtokového ventilu. Součástí pracovního stolu je i 

dvojice svorkovnic připojených k měřicí kartě. Touto cestou jsou snímány a 

zaznamenávány měřená data a také vydávány povely pro řízení akčních členů připojeného 

zařízení. Na pracovním stole je také umístěn přívod stlačeného vzduchu pro pohon 

pneumatického motoru. 



 

 

 

 

Hydraulická kotoučová brzda
Podle původního návrhu měř

hydraulické kotoučové brzdy. Brzda měla sloužit k

vliv bude muset být zvážen při

dobré vlastnosti byla vybrána brzda určená pro

brzdného systému umožnila snížit cenu zařízení. Komplet brzdy se skládá z

kotouče a brzdných čelistí ovládaných pomocí tlaku hydraulické kapaliny

pomocí hydraulického válce. Brzda byla uchycena na

přenášet moment přes rameno na

Kontrolní výpočet upevnění pneumatického motoru
Pro kontrolu namáhání šroub

zatěžující síly. Na obrazcích 

střihem a Fx namáhající šrouby tlakem a tahem. 

působící síly a důležité konstrukční rozměry.

Obrázek 48 - Silové namáh
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Hydraulická kotoučová brzda 
Podle původního návrhu měřicího přípravku byl brzdný moment vyvolán pomocí 

hydraulické kotoučové brzdy. Brzda měla sloužit k simulaci zátěže motoru, protože její 

bude muset být zvážen při návrhu ovladačů a regulátorů. Pro snadnou dostupnost a 

dobré vlastnosti byla vybrána brzda určená pro horské kolo. Volba již navrženého 

brzdného systému umožnila snížit cenu zařízení. Komplet brzdy se skládá z

kotouče a brzdných čelistí ovládaných pomocí tlaku hydraulické kapaliny

pomocí hydraulického válce. Brzda byla uchycena na pohyblivém rameni, kter

rameno na snímače síly. Brzda je zachycena na obr. 5.

Obrázek 47 - Kotoučová brzda 

upevnění pneumatického motoru 
kontrolu namáhání šroubů uchycení pneumatického motoru byly vypočteny 

obrazcích 48 a 49 jsou zachyceny síly Ft1 a Fz 

namáhající šrouby tlakem a tahem. Na obrázcích jsou vyznačeny další 

ly a důležité konstrukční rozměry. 

 
ové namáhání - nárys Obrázek 49 - Silové namáh

cího přípravku byl brzdný moment vyvolán pomocí 

simulaci zátěže motoru, protože její 

snadnou dostupnost a 

horské kolo. Volba již navrženého 

brzdného systému umožnila snížit cenu zařízení. Komplet brzdy se skládá z brzdného 

kotouče a brzdných čelistí ovládaných pomocí tlaku hydraulické kapaliny, který je vyvolán 

pohyblivém rameni, které umožňuje 

obr. 5. 

 

uchycení pneumatického motoru byly vypočteny 

 namáhající šrouby 

zcích jsou vyznačeny další 

 
Silové namáhání - bokorys 
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Podklady pro kontrolu 

Podklady pro kontrolu byly stanoveny z požadavků na měřicí přípravek, 

technických tabulek a z technické dokumentace výrobce pneumatického pohonu. 

Jednotlivé podklady jsou uvedeny ve vztahu (26). [19] 

kgmm 10=  hmotnost motoru 

(26)  

mmym 100=  vyložení motoru 

mmyt 60=  rozteč děr 

mmrt 2

85
=  poloměr rozteče děr 

NmM s 6=  rozběhový moment 

5=k  součinitel bezpečnosti 

1,0=tf  součinitel třeni (ocel-ocel) 

21,20 mmAs =  
nosný průřez šroubu M6 

MPat 256=σ
 

maximální dovolené napětí 

v tahu (pevnostní třída 

šroubu 4,8) 

Kontrolní výpočty 

Ve vztazích (27), (28) a (29) jsou vyčísleny síly Fx, Fz a Ft1 pro horní nejvíc 

namáhaný upevňovací šroub. Výsledná tečná síla FZt1 je vyjádřena pomocí cosinové věty 

ve vztahu (30). Celková tahová síla FC působící na horní šroub je vypočtena ve vztahu 

(31). Napětí v tahu σ působící na zvolený šroub M6 je zachyceno ve vztahu (32). Podle 

nerovnice (33) šroub M6 vyhovuje stanoveným požadavkům. 

t

mm
X y

ygm
F

⋅
⋅⋅

=
2

 NFX 7,81=  
osová síla ve šroubu 

vyvolaná tíhou 
(27)  

4

gm
F m

Z

⋅
=  NFZ 5,24=  

svislá, střižná sila 

na jeden šroub 
(28)  

t

S
t R

M
F

⋅
=

41  NFt 3,351 =  
tečná, střižná síla 

na jeden šroub 
(29)  

( )°⋅⋅++= 45cos1
2
1

2
1 tZtZZt FFFFF  NFZt 9,601 =  výsledná tečná síla (30)  

t

Zt
XC f

F
FF 1+=  NFC 7,690=  

celková osová síla 

na šroub 
(31)  

s

C

A

F
=σ  MPa4,34=σ  napětí v tahu šroubu (32)  

tk σσ ≤⋅
 

MPaMPa 2568,171 ≤  šroub M6 vyhovuje (33)  



 

 

 

 

Kontrola tuhosti upevnění motoru

Pro kontrolu úchytu motoru byl použ

geometrických prvků (obd

uchycení a zátěže je možné zobrazi

Výpočet byl realizován pro

pro zatížení krouticím momentem. Na

tíhou motoru, na obrázku 51

maximální hodnoty. 

Obrázek 50 - Deformace vyvolaná

tíhou motoru

Výsledné prostorové napětí bylo přepočteno na

Na obrázku 52 je vidět, že maximální napětí je v

k uchycení motoru. Maximum při

v oblasti uchycení držáku ke

krutem o více než o řád nižší vůči zatížení tíhou. Ani jejich složení by nemělo funkci 

držáku nepříznivě ovlivnit. D

Obrázek 52 - Napětí vyvolané

tíhou motoru

69 

tuhosti upevnění motoru 

kontrolu úchytu motoru byl použitý systém PTC Creo s

prvků (obdoba metody konečných prvků). Po zadání vlastností materiálu, 

uchycení a zátěže je možné zobrazit průběhy deformace a napětí ve sledované součásti. 

Výpočet byl realizován pro přehlednost zvlášť pro zatížení tíhou motoru a samostatně 

cím momentem. Na obrázku 50 je ukázka průběhu celkové deformace 

51 pak reakcí na maximální krouticí moment vždy s

 

Deformace vyvolaná 

tíhou motoru 

Obrázek 51 - Deformace vyvolaná

krutem motoru

orové napětí bylo přepočteno na ekvivalentní jednoosou napjatost. 

je vidět, že maximální napětí je v prostoru dolních děr pro

uchycení motoru. Maximum při namáhání krutem, jak je patrno na

í držáku ke stolu. Hodnoty napětí i deformace jsou malé, při

řád nižší vůči zatížení tíhou. Ani jejich složení by nemělo funkci 

ku nepříznivě ovlivnit. Držák v obou sledovaných parametrech vyhovuje.

 

Napětí vyvolané 

tíhou motoru 

Obrázek 53 - Napětí vyvolané

krutem motoru

itý systém PTC Creo s využitím metody 

zadání vlastností materiálu, 

sledované součásti. 

zatížení tíhou motoru a samostatně 

je ukázka průběhu celkové deformace 

cí moment vždy s lokalizací 

 

Deformace vyvolaná 

motoru 

ekvivalentní jednoosou napjatost. 

prostoru dolních děr pro šrouby 

namáhání krutem, jak je patrno na obrázku 53, je 

pětí i deformace jsou malé, při namáhání 

řád nižší vůči zatížení tíhou. Ani jejich složení by nemělo funkci 

obou sledovaných parametrech vyhovuje. 

 

Napětí vyvolané 

krutem motoru 
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3.3.2 Konstrukční dokumentace měřicího přípravku 

Výkresová dokumentace všech nestandardizovaných součástí měřicího přípravku 

byla vytvořena v prostředí PTC Creo. Ukázka výkresu sestavy z konstrukční dokumentace 

je zobrazena na obrázku 54. Kompletní výkresová dokumentace je přílohou práce. 

 

Obrázek 54 - Ukázka výkresu sestavy 

3.3.3 Montážní plán a kontrola proveditelnosti 

Pro vytvoření montážního plánu a prezentaci konstrukce měřicího přípravku byla 

vytvořena animace procesu montáže v prostředí programu Unity 3D. Snímek z animace je 

zachycen na obrázku 55. 

 

Obrázek 55 - Animace montáže měřicího přípravku 
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3.3.4 Výroba měřicího přípravku 

Výroba nestandardizovaných komponent měřicího přípravku byla realizována 

ve firmě FONAK Kbelnice, s.r.o. Firma sídlí nedaleko Jičína a zabývá se kusovou a 

zakázkovou kovovýrobou. Dále se zabývá výrobou montážních přípravků, strojních dílů a 

opravou nástrojů a forem. Výroba trvala přibližně jeden a půl měsíce a průběh výroby byl 

pravidelně konzultován. Normalizované a nenormalizované části měřicího přípravku jsou 

zachyceny na obrázku 56. 

 

Obrázek 56 - Komponenty měřicího přípravku 

3.3.5 Instalace měřicího přípravku 

Měřicí přípravek byl zkompletován pomocí montážního plánu. Měřicí přípravek a 

další zařízení řízené soustavy bylo nainstalováno v laboratoři pneumatických zařízení. 

Při usazení obou částí měřicího přípravku byl kladen důraz na souosost spojených hřídelů, 

s ohledem na snížení ztrát a namáhání pružné spojky. Jednotlivé snímače a akční prvky 

byly propojeny s měřicím systémem. Na vstup redukčního ventilu byl přiveden stlačený 

vzduch z rozvaděče na laboratorním stole. 

3.3.6 Konstrukční úpravy měřicího přípravku 

Vytvořený měřicí přípravek byl podroben sérii měření pro otestování vlastností 

konstrukce a implementace řídicího softwaru. Po odladění měřicího přípravku a řídicího 

softwaru byly vyhodnoceny nedostatky. Problematickou oblastí bylo především zatěžování 

motoru pomocí mechanické brzdy. Vzniklé nedostatky byly řešeny pomocí konstrukčních 

úprav prototypu s ohledem na minimalizaci změn existujícího řešení. 



 

 

 

 

Nedostatky původního řešení
Hlavním nedostatkem původního 

při testování zařízení, bylo na

neposkytovala uspokojivé řešení pro

kotoučové brzdy při nastavení 

bylo elektricky ovládaný pneumatický 

závažím. Třetím řešení bylo elektrické 

Ani jedno z řešení neposkytovalo uspokojivě přesné a opakovatelné zatížení 

pneumatického rotačního pohonu. 

kotoučové brzdy. Při zahřívá

během jediného měřicího

přípravku si vyžádaly konstrukční změny

Elektrodynamická brzda
V upraveném návrhu

brzda. Využití elektrodynamické b

zatěžovacího momentu. Pro

významná změna zatížení 

pneumatického motoru se nachází inkrementální rotační 

elektrodynamické brzdy umístit s

rotační převod. Uvažován byl převod řeme

jednoduchost a výhodné vlastnosti byl zvolen třecí převod. 

vybavený elektrodynamickou brzdou je zachycen na

Obrázek 
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Nedostatky původního řešení 
nedostatkem původního návrhu měřicího přípravku, který byl odhalen 

ní zařízení, bylo nastavení zatížení pohonu. Hydraulická 

skytovala uspokojivé řešení pro zatěžování motoru. Prvním problémem byla citlivost 

nastavení brzdné síly. Bylo otestováno několik řešení. Prvním

pneumatický válec. Druhým řešením bylo zatížení zavěšeným 

. Třetím řešení bylo elektrické modelářské servo, řízené pulzně 

řešení neposkytovalo uspokojivě přesné a opakovatelné zatížení 

pneumatického rotačního pohonu. Druhým významným problémem bylo rychlé zahřív

zahřívání se velmi rychle a výrazně měnil zatěžovací moment brzdy 

cího cyklu. Zjištěné nedostatky původního řešení zatěžovacího 

konstrukční změny. 

Elektrodynamická brzda 
návrhu měřicího přípravku je využito dynamo jako elektrodynamická 

. Využití elektrodynamické brzdy umožnilo nastavitelné a opakovatelné n

zatěžovacího momentu. Pro měřicí cykly o délce v řádu několika minut 

změna zatížení závislá na zahřátí elektrodynamické brzdy. Protože v

ckého motoru se nachází inkrementální rotační snímač, bylo nutné dynamo 

umístit s osou rovnoběžné k měřenému motoru a vytvořit 

převod. Uvažován byl převod řemenem nebo řetězem. S ohledem na

jednoduchost a výhodné vlastnosti byl zvolen třecí převod. Upravený měři

ynamickou brzdou je zachycen na obrázku 57 

Obrázek 57 - Měřicí přípravek s provedenými úpravami

řípravku, který byl odhalen 

stavení zatížení pohonu. Hydraulická kotoučová brzda 

problémem byla citlivost 

několik řešení. Prvním řešením 

. Druhým řešením bylo zatížení zavěšeným 

ulzně šířkovou modulací. 

řešení neposkytovalo uspokojivě přesné a opakovatelné zatížení 

bylo rychlé zahřívání 

ní se velmi rychle a výrazně měnil zatěžovací moment brzdy 

řešení zatěžovacího 

cího přípravku je využito dynamo jako elektrodynamická 

zdy umožnilo nastavitelné a opakovatelné nastavení 

 nebyla pozorována 

brzdy. Protože v ose 

bylo nutné dynamo 

měřenému motoru a vytvořit rotačně 

ohledem na konstrukční 

Upravený měřicí přípravek 

 

provedenými úpravami 
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Elektromotor 
Pro elektrodynamickou brzdu byl zvolen stejnosměrný elektromotor ZY1016 

pracující v generátorovém režimu jako dynamo. Vybraný motor byl vyrobený čínskou 

společností GINDUNT. Nominální napětí motoru je 24 V a bývá využíván v elektrických 

kolech a malých mopedech. Nominální výkon v motorickém režimu je 250 W. Jmenovité 

otáčky jsou 2750 ot/min. Výstupní napětí v generátorovém režimu je přímo úměrné 

otáčkám rotoru. Motor je využíván pro simulaci zátěže pneumatického motoru. 

Generovaná energie je zpracována na zátěžovém přípravku. Elektrický motor je zachycen 

na obrázku 58. 

 
Obrázek 58 - Elektromotor pro simulaci zátěže 

Úprava třecího převodu 
Při záběhových zkouškách elektrodynamické brzdy bylo zjištěno, že tenké 

pogumovaní menšího kola třecího převodu má nízkou životnost a muselo by se velmi často 

opravovat a vyměňovat. Gumová vrstva snižuje prokluzovaní převodu a vyrovnává 

geometrické nepřesnosti. Guma také snižuje hlučnost třecího převodu. Proto byla slabá 

gumová vrstva nahrazena silnější s tvrdším gumovým okrajem. Tato úprava se projevila 

kladně a v průběhu identifikačních měření nebylo potřeba kolo převodu vyměňovat nebo 

opravovat. Vyšší gumový okraj mírně změnil převodový poměr třecího převodu. Upravené 

kolo třecího převodu je zachycena na obrázku 59. 

 
Obrázek 59 - Upravené malé kolo třecího převodu 
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3.3.7 Zatěžovací přípravek 

Zatěžovací přípravek byl vytvořen pro zpracování elektrické energie generované 

dynamem. Zatěžovací přípravek je tvořen deseti 25 W spotřebiči, které lze samostatně 

ovládat. To umožňuje volit zátěž pneumatického motoru v jedenácti krocích. Počet 

aktivovaných žárovek lze nastavit pomocí vypínačů. Zatěžovací přípravek je přímo 

připojen na výstupní vodiče elektromotoru pomocí připojovacích konektorů. Do obvodu 

jsou vloženy měřicí přístroje pro získání informace o generovaném napětí a proudu. 

Zatěžovací přípravek je namontován na základovou desku a tvoří kompaktní celek. 

Na obrázku 60 je zachycen zatěžovací přípravek. 

 

Obrázek 60 - Zatěžovací přípravek 

3.4 Senzorické prvky 
Senzorické prvky jsou tvořeny snímačem natočení hřídele, snímačem zatížení a 

průtokoměrem. Použitý redukční tlakový ventil umožňuje vyhodnotit skutečný pracovní 

tlak. V upravené verzi prototypu měřicího přípravku byl snímač zatížení nahrazen 

měřicími přístroji pro stanovení napětí a proudu, které generuje elektrodynamická brzda. 

3.4.1 Snímač natočení hřídele 

K měření otáček a sledování natočení hřídele měřeného pohonu je použito 

inkrementálního rotačního snímače. Snímač převádí rotační pohyb na elektrické signály 

pomocí fotoelektrického snímání rastrů dvou průsvitných prvků (statoru a rotoru) 

LED-diodou v osvětlovači. Snímač poskytuje rozlišení 6000 impulzů na jednu otáčku a je 

vybaven vodičem pro indikaci nulového natočení. Signál lze také použít k indikaci výchozí 

pozice zařízení. Získanou informaci můžeme využít při nasazení inkrementálního měření 

k absolutnímu vyhodnocování polohy hřídele. Měřený signál předává snímač 

v kvadraturním kódování, což umožňuje snadné vyhodnocení informace. Pro snímač 

natočení hřídele je vyhrazen jeden z čítačů měřicí stanice. Použití tohoto typu snímače je 



 

 

 

 

obzvláště vhodné ve spojení

velmi rychlých čítačů, umožňují snadné vyhodnocení sledované veličiny.

použít v zařízeních, kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.

zachycen na obrázku 61. 

Obrázek 

3.4.2 Snímač zatížení
Siloměr S-46 slouží

Na zařízení je použitý snímač vyhodnocující tlak i tah, který umožňuje měření 

v dopředném i reverzním běhu.

statických i dynamických sil.

jsou určeny pro měření statických i dynamických sil. Povrch siloměru je chráněn 

chemickým niklováním. Jmenovi

měření. Mezi další vhodné vlastnosti patří nízký vli

reprodukovatelnost měření. Napěťový výstupní signál snímače je 

Vyhodnocovací zařízení má měř

doplnit snímač o převodník napětí

na obrázku 62. 

75 

spojení s číslicovými řídicími systémy, protože pomocí vnitřních, 

velmi rychlých čítačů, umožňují snadné vyhodnocení sledované veličiny.

zařízeních, kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování.

 

Obrázek 61- Duální snímač natočení hřídele 

zatížení 
slouží k vyhodnocení brzdného momentu vyv

snímač vyhodnocující tlak i tah, který umožňuje měření 

dopředném i reverzním běhu. Jedná se o tenzometrický siloměr a je určen

statických i dynamických sil. K vymezení vůlí je využitý šroub s kontramaticemi. Siloměry 

měření statických i dynamických sil. Povrch siloměru je chráněn 

ováním. Jmenovité zatížení činí 20 N. Výhodou je nízká sloučená nejistota 

měření. Mezi další vhodné vlastnosti patří nízký vliv změny teplot a také vysoká 

reprodukovatelnost měření. Napěťový výstupní signál snímače je v

Vyhodnocovací zařízení má měřicí vstupy v rozsahu od 0 V do 10 V, a proto je nutné 

převodník napětí na vhodnou úroveň. Podoba siloměru je znázorněna

 
Obrázek 62 - Siloměr 

cími systémy, protože pomocí vnitřních, 

velmi rychlých čítačů, umožňují snadné vyhodnocení sledované veličiny. S výhodou je lze 

zařízeních, kde je potřebná vysoká přesnost a spolehlivost odměřování. Snímač je 

vyhodnocení brzdného momentu vyvolaného brzdou. 

snímač vyhodnocující tlak i tah, který umožňuje měření 

tenzometrický siloměr a je určený pro měření 

kontramaticemi. Siloměry 

měření statických i dynamických sil. Povrch siloměru je chráněn 

0 N. Výhodou je nízká sloučená nejistota 

změny teplot a také vysoká 

v řádu desítek mV. 

V, a proto je nutné 

vhodnou úroveň. Podoba siloměru je znázorněna 
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3.4.3 Průtokoměr 

Vybraný průtokoměr SFAB 600 o firmy FESTO poskytuje informace o absolutním 

průtoku stlačeného vzduchu. Maximální průtok je 600 l·min-1, což dostačuje pro možnosti 

zdroje stlačeného vzduchu. Samostatná řada průtokoměru SFAB se vyznačuje 

stavebnicovou konstrukcí umožňující vhodnou konfiguraci pro danou úlohu. Průtokoměr 

nepotřebuje předřazené úseky pro uklidnění průtoku, protože je vybaven integrovaným 

vyrovnávacím průtokovým kanálem. Průtokoměr také díky své vysoké dynamice pokrývá 

velký rozsah měření se specifikovanou přesností. 

Průtokoměr v použité konfiguraci je vybaven LCD displejem pro snadné odečtení 

množství protékaného vzduchu. Pomocí ovládacích prvků nebo řídicí stanice lze nastavit 

rozsah povoleného průtoku. Pokud se průtok vymyká ze stanoveného rozsahu, průtokoměr 

to signalizuje na display a dokáže o tom informovat i řídicí stanici, s kterou komunikuje 

pomocí analogového výstupu 0 až 10 V. Průtokoměr je zachycen a na Obrázek 63. 

 

Obrázek 63 - Průtokoměr 

3.5 Akční prvky 

Akční prvky jsou tvořeny pneumatickými prvky regulujícími tlak a objem 

protékaného stlačeného vzduchu. Pro řízení tlaku je použit elektricky ovládaný 

proporcionální tlakový ventil VPPM-6L-L-1-G18-0L-6H-V1-N od firmy FESTO. 

V pneumatickém obvodu je dále umístěn průtokový ventil MPYE-5-1/8-HF-010B. 

3.5.1 Redukční tlakový ventil 

Průtokový ventil umožňuje nastavení pracovního tlaku a také odečtení skutečné 

hodnoty. Ventil je vybaven LCD displejem pro jednoduché odečtení nastavení a indikaci 

vstupního tlaku. Display je doplněn ovládacími prvky pro snadnou konfiguraci parametrů, 



 

 

 

 

mezi které patří například 

odpustí stlačený vzduch. 

Pro představu o vlivu pracovního tlaku

průtoku. Průtok byl proměřen

průtoku omezeného zdrojem. Průtok byl proměřen 

pneumatického obvodu. V 

proměřena charakteristika zdr

ventilu. V poslední konfiguraci přibyl

Jednotlivé průběhy jsou znázorněny

Obrázek 
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mezi které patří například rozsah výstupního tlaku a způsob regulace.

 

Obrázek 64 - Redukční tlakový ventil 

vlivu pracovního tlaku na průtok vzduchu bylo provedeno měření 

průtoku. Průtok byl proměřen pro jednotlivé pracovní tlaky a to až

průtoku omezeného zdrojem. Průtok byl proměřen ve třech různých konfiguracích 

 první konfigurací byl tlakový i průtokový ventil

proměřena charakteristika zdroje. V druhé konfiguraci byl proměřen odpor redukčního 

ní konfiguraci přibyl do obvodu plně otevřený prů

znázorněny na obrázku 65 

Obrázek 65 - Průtokové charakteristiky 

. Při přetlaku ventil 

průtok vzduchu bylo provedeno měření 

jednotlivé pracovní tlaky a to až do maximálního 

zných konfiguracích 

vý ventil vyražen a byla 

proměřen odpor redukčního 

obvodu plně otevřený průtokový ventil. 

 



 

 

 

 

3.5.2 Proporcionální průtokový ventil
V pneumatickém obvodu je dále umístěn proporcionální průtokový ventil 

MPYE-5-1/8-HF-010B. Průtokový ventil umožňuje regul

a na ventil je přímo připojen pneumatický motor.

ventil obsahující polohovací šoupátko 

vstupní signál na odpovídající maximální průtok. 

znamená, že při řídicím napětí přibližně 5

maximální průtok a při 0 V 

To umožňuje ovládat i směr otáčení pohonu

Obrázek 

Pro získání představy

řídicím napětí byla proměřena průtoková charakteristika. 

nezatíženého průtokového ventilu byla proměřena 

0,1 V pro jednotlivé pracovní tlaky

při vyšších tlacích naráží 

charakteristika je zachycena

Obrázek 
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Proporcionální průtokový ventil 
pneumatickém obvodu je dále umístěn proporcionální průtokový ventil 

Průtokový ventil umožňuje regulovat objem protékaného vzduchu 

ímo připojen pneumatický motor. Je to přímo ovládaný proporcionální 

ventil obsahující polohovací šoupátko v keramickém pouzdře. Prvek převádí analogový 

odpovídající maximální průtok. Ventil je vybaven funkcí 5/3, což 

cím napětí přibližně 5 V je ventil uzavřen. Při napětí 10

V je nastaven také maximální průtok, ale obráceného smyslu.

umožňuje ovládat i směr otáčení pohonu. Ventil je zobrazen na obrázku 

Obrázek 66 - Proporcionální průtokový ventil 

získání představy o protékajícím množství stlačeného vzduchu

proměřena průtoková charakteristika. Průtoková charakteristika 

ventilu byla proměřena v plném rozsahu od 0

jednotlivé pracovní tlaky od 0,05 MPa do 0,25 MPa s krokem 0,05 MPa. Měření

 na omezení zdroje stlačeného vzduchu. V

charakteristika je zachycena na obrázku 67. 

Obrázek 67 - Průtoková charakteristika ventilu 

pneumatickém obvodu je dále umístěn proporcionální průtokový ventil 

ovat objem protékaného vzduchu 

Je to přímo ovládaný proporcionální 

keramickém pouzdře. Prvek převádí analogový 

je vybaven funkcí 5/3, což 

napětí 10 V je nastaven 

je nastaven také maximální průtok, ale obráceného smyslu. 

obrázku 66. 

 

vzduchu při nastaveném 

Průtoková charakteristika 

0 do 10 V s krokem 

okem 0,05 MPa. Měření 

je stlačeného vzduchu. Výsledná průtoková 

 



 

 

 

 

Na tomto průběhu je patrné, že průtok nemá lineární charakter. Změna napětí blízko 

krajních hodnot intervalu má min

odchylkou od ideálu je pásmo necitlivosti 

Z průběhu je také zřejmé, že střed pásma

k vyšším hodnotám. Tato hodnota by

Měřená data byla také pro

v obrázku 68. 

Obrázek 68

3.6 Řídicí systém a software

Pro identifikaci vlastností řízeného pneu

vytvořit řídicí systém měř

na řízení měření a na záznam

měření byla zvolená měřicí stanice vybaven

Řídicí software byl vytvořen v

virtuálního panelu měřicího

měřicího přípravku bylo snadné nastavení pracovních 

semiautomatického měření, které usnadnilo p

nastavenými parametry měření pro

zaznamenána přímo v měřicí stanici a pomocí počít
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tomto průběhu je patrné, že průtok nemá lineární charakter. Změna napětí blízko 

krajních hodnot intervalu má minimální vliv na objem protékaného vzduchu. 

ideálu je pásmo necitlivosti v blízkosti napětí, při kterém je ventil uzavřen.

že střed pásma necitlivosti je mírně posunut

Tato hodnota byla odečtená z měřených dat a 

pro lepší představu znázorněna jako funkce dvou proměnných 

68 - Prostorová průtoková charakteristika ventilu

cí systém a software měřicího přípravku

identifikaci vlastností řízeného pneumatického motoru bylo třeba navrhnout a 

cí systém měřicího přípravku. Prvním krokem bylo stanovení požadavků 

záznam naměřených dat. Pro řízení a záznam údajů ide

cí stanice vybavena měřicí kartou od firmy Nationa

vořen v programu LabVIEW pomocí blokových 

cího systému s ovládacími prvky. Požadavkem na

přípravku bylo snadné nastavení pracovních veličin

měření, které usnadnilo provedení mnoha měřicích cykl

měření pro identifikaci vlivu na chod motoru.

cí stanici a pomocí počítačové sítě přenesena do

tomto průběhu je patrné, že průtok nemá lineární charakter. Změna napětí blízko 

objem protékaného vzduchu. Další patrnou 

kterém je ventil uzavřen. 

ut ze středu intervalu 

a odpovídá 5,26 V. 

znázorněna jako funkce dvou proměnných 

 

růtoková charakteristika ventilu 

cího přípravku 

motoru bylo třeba navrhnout a 

kem bylo stanovení požadavků 

řízení a záznam údajů identifikačních 

firmy National Instrument. 

pomocí blokových schémat a návrhu 

Požadavkem na řídicí systém 

veličin a možnost 

cích cyklů s různě 

chod motoru. Měřená data jsou 

ačové sítě přenesena do PC. [12] 
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3.6.1 Měřicí systém 

Použitou měřicí stanicí je NI PXI-1062Q od firmy National Instrument. Měřicí 

stanice zajišťuje řízení akčních prvků a záznam a zpracování dat. Stanice je doplněna 

vloženou měřicí kartou NI PXIe–6363. Měřicí karta je vybavena 32 analogovými vstupy a 

4 analogovými výstupy. Dále je k dispozici 8 digitálních vstupně-výstupních portů. 

Poslední důležitou součástí je čtveřice čítačů, které lze použít i jako časovače. K měřicí 

kartě jsou pomocí stíněných plochých kabelů připojeny dvě svorkovnice NI SBC68. 

Do svorkovnice jsou zapojeny snímače a akční prvky. Použití svorkovnic umožňuje 

jednoduché připojení použitých prvků a případné snadné úpravy a kontrolu zapojení. 

Svorkovnice jsou vybaveny 68 piny pro připojení vodičů. Význam pinu je určen měřicí 

kartou a význam některých pinů lze měnit pomocí pěti mikropřepínačů. 

Snímač síly a senzorická část redukčního tlakového ventilu jsou připojeny 

na analogové měřicí vstupy. Na jeden z analogových vstupů je také připojen průtokoměr. 

Použité analogové vstupy mají vhodně nastavené rozsahy pomocí řídicího softwaru měřicí 

stanice. Proporcionální průtokový ventil je připojen na analogový výstup a je řízen napětím 

v rozsahu 0 až 10 V. Druhý analogový výstup je využit pro připojení redukčního tlakového 

ventilu. Pomocí toho připojení je nastavována hodnota pracovního tlaku. Pro snímač 

natočení hřídele je vyhrazen jeden z čítačů. Měřicí stanice je ovládána pomocí osobního 

počítače, s kterým komunikuje pomocí sítě Ethernet. Čelní panel měřicí stanice je 

zachycen na obrázku 69. [17] 

 

Obrázek 69 - Měřicí stanice NI PXI-1062Q 



 

 

 

 

3.6.2 Zapojení měři

Měřicí soustava je tvořena snímači, akčními prvky, svorkovnicemi, měř

měřicí stanicí a PC, které řídí průběh měření. Schéma měř

znázorněno na obrázku 70, kde jsou

jejich spojení. V nejstarším návrhu měř

snímače síly pro dopředný a zpětný směr. V

nahrazeny jediným, který umožňuje

Obrázek 

3.6.3 Propojení měř

V upraveném návrhu

síly a změny si tak nevyžádaly významné modifikace zapojení

účinku elektromagnetické brzdy byl

přípravku. Výstupní výkon

elektromotorem. Pro ocejchování zátěže byly

pneumatického motoru.  

81 

icího systému v původním návrhu

cí soustava je tvořena snímači, akčními prvky, svorkovnicemi, měř

cí stanicí a PC, které řídí průběh měření. Schéma měřicí soustavy je přehledně 

, kde jsou přehledně zachyceny všechny hlavní komponenty a 

m návrhu měřicího přípravku byly použity

dopředný a zpětný směr. V průběhu dalších úprav byly snímače 

umožňuje vyhodnotit zatížení v obou směrech

Obrázek 70 - Schéma zapojení měřicí soustavy 

Propojení měřicího systému v upraveném návrhu

návrhu zatěžování řízeného pohonu nejsou pouze

a změny si tak nevyžádaly významné modifikace zapojení. Pro posouzení brzdného 

elektromagnetické brzdy byl zaznamenán využitý výkon vytvoření

výkon byl vyhodnocen podle napětí a proudu generovaného

ocejchování zátěže byly využity charakteristiky dodané výrobcem 

návrhu 

cí soustava je tvořena snímači, akčními prvky, svorkovnicemi, měřicí kartou, 

cí soustavy je přehledně 

ceny všechny hlavní komponenty a 

použity dva samostatné 

prav byly snímače 

směrech. 

 

návrhu 

pouze využity snímače 

. Pro posouzení brzdného 

vytvořením zatěžovacího 

byl vyhodnocen podle napětí a proudu generovaného 

využity charakteristiky dodané výrobcem 
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3.6.4 Měřicí software 

Měřicí stanice neobsahuje žádné rozhraní pro přímou komunikaci s uživatelem a 

tak řízení stanice probíhá pomocí připojeného osobního počítače, na kterém je 

nainstalovaný měřicí software LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench). Jedná se o moderní vývojové prostředí pro návrh virtuálních měřicích 

přístrojů. Návrh virtuálního zařízení je tvořen dvěma základními kroky. První je přední 

panel, kde se definuje uživatelské rozhraní přístroje. Druhou částí je blokové schéma 

pro tvorbu vnitřní logiky zařízení. 

Uživatelské rozhraní virtuálního přístroje je tvořeno přetažením jednotlivých 

ovládacích prvků z palety komponent na formulář a nastavením vhodných vlastností. Tyto 

prvky vždy vystupují buď v úloze kontroléru, nebo indikátoru. Prvek v úloze kontroléru 

umožňuje definovat vstupní hodnoty a řídit průběh měření. Indikátory umožňují sledovat 

důležité hodnoty a průběh měření. Paleta komponent obsahuje mnoho prvků různého 

vizuálního a funkčního provedení. Mezi tyto komponenty patří různé druhy tlačítek, 

přepínačů, sloupcových indikátorů, anebo například prvky pro zobrazení grafů. 

Uživatelské rozhraní měřicího přípravku je znázorněno na obrázku 71. Čelní panel 

virtuálního zařízení obsahuje prvky pro nastavení a sledování důležitých parametrů měření. 

 

Obrázek 71 - Uživatelské rozhraní měřicího přípravku 

Vnitřní logika virtuálního měřicího přístroje je definovaná pomocí blokových 

schémat. Jednotlivé bloky jsou propojeny spojnicemi. Každá spojnice je jednoho 

konkrétního datového typu. Pro vytváření spojnic lze kombinovat pouze vstupy a výstupy 

stejného typu. V blokových schématech jsou ovládací prvky předního panelu ztvárněny 

jako vstupní a výstupní bloky. K dispozici je také rozsáhlá paleta dalších funkčních bloků 
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pokrývajících širokou škálu operací. Jednotlivé bloky jsou rozděleny do skupin podle 

druhu funkce. Mezi funkční bloky patří prvky pro základní, ale i komplexní matematické 

operace. Další ze skupin bloků umožňují zpracování signálů, vstup dat z měřicí karty, 

anebo záznam dat do souboru. Návrhové prostředí umožňuje vytvářet samostatné funkční 

celky pomocí definice vstupů a výstupů. 

Virtuální měřicí přístroj sestavený pro identifikační měření obsahuje bloky 

pro odečítání dat z měřicí karty a bloky pro zápis dat na výstupní porty. Další části 

blokového schématu slouží k zpracování měřených dat. Mezi tyto operace patří například 

výpočet otáček z měřeného natočení hřídele a uplynulého času. Blokové schéma je také 

vybaveno bloky pro záznam měřených hodnot do souboru pro jejich další zpracování. 

Soubory jsou uchovávány na datovém úložišti měřicí stanice ve formě textového souboru 

tvořeného tabulkou se sloupci oddělených tabulátory. Na obrázku 72 je pro ilustraci a lepší 

čitelnost uveden pouze výřez blokového schématu řídicího softwaru měřicího přípravku. 

Celé schéma lze nalézt na přiloženém CD. 

 

Obrázek 72 - Výřez blokového schématu měřicího softwaru 



 

 

 

 

4 Identifikace regulované 
Pro posouzení vlastností vybraného pohonu

základní identifikační měření. V

na statické vlastnosti soustavy. Po

v porovnání s aproximaci 

možnosti linearizace pomocí 

na implementaci neuronových sítí do

tvořeného pouze aritmetickými operacemi. Vyžité postupy jsou 

vlivu průtoku vzduchu a pracovního tlaku na

postup byl využit pro vytváření dalších aproximací pro

bloků pneumatického rotačního pohonu.

4.1 Statické vlastnosti 
Chod motoru je při

z rozptylu měřených otáček a 

pouze měřicím přípravkem 

5,84 ot.⋅s-1. Nad touto hranicí rozptyl ustálených otáček významně poklesl a chod motoru 

byl plynulý. [13] 

4.1.1 Závislost otáček 
Pro získání představy

následující měření. Měřenou veličinou jsou otáčky 

pracovním tlaku. Průběh je 

způsobena nárůstem ztrát motoru

znázorněna na obrázku 73. 

Obrázek 
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regulované soustavy 
posouzení vlastností vybraného pohonu a regulované soustavy 

ákladní identifikační měření. V první části kapitoly jsou popsány

statické vlastnosti soustavy. Po té jsou prezentovány možnosti analytické

 založené na natrénované neuronové síti. Dále

možnosti linearizace pomocí inverzní nelinearity. Následuje kapitola z

mplementaci neuronových sítí do jednodušších řídicích zařízení pomocí 

ze aritmetickými operacemi. Vyžité postupy jsou prezentovaný

u vzduchu a pracovního tlaku na otáčky při konstantní zátěži. 

ytváření dalších aproximací pro konstrukci variabilních řídicí

bloků pneumatického rotačního pohonu. [2], [41] 

vlastnosti regulované soustavy 
Chod motoru je při nízkých otáčkách nestabilní. Tato hranice

rozptylu měřených otáček a klesá s ohledem na zatížení. Pro zátěž

cím přípravkem byla stanovena na 350 ot.⋅min-1, což odpovídá přibližně 

o hranicí rozptyl ustálených otáček významně poklesl a chod motoru 

Závislost otáček motoru na průtoku vzduchu 
získání představy o závislosti otáček na průtoku vzduchu byla provedena 

měření. Měřenou veličinou jsou otáčky v závislosti na průtoku vzduchu a 

pracovním tlaku. Průběh je v daném rozsahu pouze slabě nelineární. Nelinearita je 

nárůstem ztrát motoru při vyšších otáčkách. Zachycená charakteristika je 

 

Obrázek 73 - Závislost otáček na průtoku 

soustavy byly provedeny 

 měření zaměřená 

analytické aproximace 

Dále jsou nastíněny 

kapitola zaměřená 

cích zařízení pomocí výpočtu 

prezentovaný na měření 

konstantní zátěži. Vytvořený 

konstrukci variabilních řídicích 

nízkých otáčkách nestabilní. Tato hranice byla zjištěna 

zátěž motoru tvořenou 

, což odpovídá přibližně 

o hranicí rozptyl ustálených otáček významně poklesl a chod motoru 

 
průtoku vzduchu byla provedena 

průtoku vzduchu a 

daném rozsahu pouze slabě nelineární. Nelinearita je 

otáčkách. Zachycená charakteristika je 

 



 

 

 

 

4.1.2 Závislost průtoku

Pro posouzení změn 

vytvořena charakteristika závislosti průtoku vzduchu

s charakteristikou nezatíženého 

průtoku způsobeným odporem motoru a mírné zvlnění způsobené nerovnoměrností běhu 

motoru. Průběh měření je zachycen

Obrázek 74 - Závislost 

4.1.3 Závislost otáček
Otáčky byly proměřeny 

s krokem 0,1 V. Měření proběhlo

do 0,4 MPa s krokem 0,05 MPa. Průběh je zachycen

Obrázek 75 - Závislost otáček
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Závislost průtoku vzduchu na řídicím napětí 

posouzení změn v průtoku vzduchu při připojeném pracujícím motoru, byla 

vytvořena charakteristika závislosti průtoku vzduchu na řídicím napětí. 

charakteristikou nezatíženého ventilu na obrázku 67. je patrný pokle

průtoku způsobeným odporem motoru a mírné zvlnění způsobené nerovnoměrností běhu 

je zachycen na obrázku 74. 

Závislost průtoku na řídicím napětí průtokového ventilu

Závislost otáček motoru na řídicím napětí 
měřeny v celém rozsahu řídicího napětí průtokového ventilu

V. Měření proběhlo pro jednotlivé pracovní tlaky v 

krokem 0,05 MPa. Průběh je zachycen na obrázku 75. 

Závislost otáček na řídicím napětí průtokového ventilu

 

připojeném pracujícím motoru, byla 

cím napětí. V porovnání 

je patrný pokles maximálního 

průtoku způsobeným odporem motoru a mírné zvlnění způsobené nerovnoměrností běhu 

 

cím napětí průtokového ventilu 

cího napětí průtokového ventilu 

 rozsahu 0,1 MPa 

 
průtokového ventilu 



 

 

 

 

Vidíme, že tvar průběhu vhledem téměř lineární závislosti odpovídá průtoku 

vzduchu. Zvlnění je způsobeno nestabilitou chodu motoru. Data znázorněná 

zachycena na obrázku 76. 

Obrázek 76

4.1.4 Rozběhový moment motoru

Pro posouzení rozběhového momentu bylo provedeno měření

pracovní tlaky. Měření proběhlo 

s krokem 0,01 MPa. Závislost rozběhového momentu pneumatického motoru je zachycena 

na obrázku 77. Z obrázku 77

charakter. 

Obrázek 77 - Závislost rozběhového momentu
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Vidíme, že tvar průběhu vhledem téměř lineární závislosti odpovídá průtoku 

vzduchu. Zvlnění je způsobeno nestabilitou chodu motoru. Data znázorněná 

76 - Prostorová závislost otáček na řídicím napětí

Rozběhový moment motoru 

posouzení rozběhového momentu bylo provedeno měření

pracovní tlaky. Měření proběhlo v rozsahu pracovního tlaku od 0,1

MPa. Závislost rozběhového momentu pneumatického motoru je zachycena 

77 je patrné, že v měřeném rozsahu má závislost 

Závislost rozběhového momentu na pracovním 

Vidíme, že tvar průběhu vhledem téměř lineární závislosti odpovídá průtoku 

vzduchu. Zvlnění je způsobeno nestabilitou chodu motoru. Data znázorněná v ploše jsou 

 

cím napětí 

posouzení rozběhového momentu bylo provedeno měření s jednotlivými 

 MPa do 0,25 MPa 

MPa. Závislost rozběhového momentu pneumatického motoru je zachycena 

měřeném rozsahu má závislost téměř lineární 

 

pracovním tlaku 



 

 

 

 

4.1.5 Závislost krouti

Na obrázku 78 je 

Vidíme, že podle předpokladů

intervalu je závislost přibližně lineární.

Obrázek 78 - Charakteristika krouti

4.1.6 Závislost krouti

Na obrázku 79 je 

vzduchu. S rostoucím průtokem vzdu

průtoku a otáček mezi sebou silně korelují a je zd

Obrázek 79 - Charakteristika krouti
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Závislost krouticího momentu na otáčkách 

je zachycena charakteristika krouticího momentu

že podle předpokladů s rostoucími otáčkami krouticí moment klesá. 

je závislost přibližně lineární. 

Charakteristika krouticího momentu v závislosti na

Závislost krouticího momentu na průtoku vzduchu

je zachycena charakteristika krouticího momentu

rostoucím průtokem vzduchu rostou otáčky a klesá krouticí m

průtoku a otáček mezi sebou silně korelují a je zde patrná přímá, téměř lineární

Charakteristika krouticího momentu v závislosti na

cího momentu na otáčkách. 

cí moment klesá. V měřeném 

 
na otáčkách 

průtoku vzduchu 

cího momentu na průtoku 

cí moment. Průběh 

patrná přímá, téměř lineární, závislost. 

 

závislosti na průtoku 



 

 

 

 

4.1.7 Příkon a výkon pneumatického motoru

Pneumatický rotační motor je zařízení, které 

na mechanickou energii. Pro

řízeného pohonu. Příkon byl stanoven jako energie při

vzduchu o vstupním tlaku 

času. Při výpočtu byla využita 

kapacit plynu a pro ideální dvouatomový plyn je rovna poměru 7 ku 5

konstanta κ je vyčíslena ve

odhadovaného příkonu pneumatické rotačního pohonu

Příkon Pp motoru 

na obrázku 80. Velikost příkonu

Vyznačené čáry na ploše získaného graf

Maximální příkon řízeného pohonu dosahuje 7,5

Obrázek 80 - Příkon pneumatického motoru v

Výkon mechanické energie pneu

točivého momentu M podle vzta

88 

Příkon a výkon pneumatického motoru 

Pneumatický rotační motor je zařízení, které přeměňuje energie 

energii. Pro posouzení přeměny energie je vhodné stanovit příkon a výkon 

n byl stanoven jako energie při adiabatické expanzi stla

tlaku p a průtoku Q na výstupní atmosférický tlak 

počtu byla využita Poissonova konstanta κ, která vyjadřuje poměr tepelných 

ideální dvouatomový plyn je rovna poměru 7 ku 5

je vyčíslena ve vztahu (34) a ve vztahu (35) je uvedena formule pro

pneumatické rotačního pohonu. 
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motoru v závislosti na otáčkách n a momentu

. Velikost příkonu motoru je znázorněna příslušnou barvou z

ploše získaného grafu spojují hodnoty při shodném pracovním tlaku.

Maximální příkon řízeného pohonu dosahuje 7,5 kW. 

Příkon pneumatického motoru v závislosti na otáčkách

Výkon mechanické energie pneumatického motoru byl stanoven z

podle vztahu (36). 

nMMPV ⋅⋅⋅=⋅= πω 2  

energie svlečeného plynu 

stanovit příkon a výkon 

adiabatické expanzi stlačeného 

výstupní atmosférický tlak p2 za jednotku 

vyjadřuje poměr tepelných 

ideální dvouatomový plyn je rovna poměru 7 ku 5. Poissonova 

je uvedena formule pro stanovení 

(34)  

(35)  

a momentu M zachycen 

rněna příslušnou barvou z palety. 

shodném pracovním tlaku. 

 

otáčkách a momentu 

matického motoru byl stanoven z otáček n a 

(36)  



 

 

 

 

Na obrázku Obrázek 

na otáčkách n a točivém momentu

výkonu přibližně v polovině rozsahu pracovních otáček. Barvou 

výkonu a čárami spojené hodnoty při

Obrázek 81 - Výkon pneumatického motoru v závislosti na otáčkách a momentu

Pro lepší představu o

vytvořena výkonová charakteristika v

Q stlačeného vzduchu. Charakteristika je zachycena na

vyjadřuje velikost výkonu 

Nejvyššího výkonu motor dosahuje motoru kolem 80

Obrázek 82 - Výkon pneumatického motoru v
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Obrázek 81 je zachycen Výkon Pv měřeného pohonu v

a točivém momentu M. Podle předpokladu motor dosahuj

polovině rozsahu pracovních otáček. Barvou je vyznačena velikost 

hodnoty při neměnném pracovním tlaku. 

pneumatického motoru v závislosti na otáčkách a momentu

lepší představu o velikosti výkonu Pv pneumatického rotačního poh

řena výkonová charakteristika v závislosti na pracovním tlaku p a vstupním průtoku 

Charakteristika je zachycena na obrázku 82. Barva vzniklé plochy 

vyjadřuje velikost výkonu Pv a spojnice hodnoty při konstantním pracovním tlaku

motor dosahuje motoru kolem 80% maximálního průtoku.

Výkon pneumatického motoru v závislosti na tlaku a průtoku

měřeného pohonu v závislosti 

motor dosahuje nejvyššího 

je vyznačena velikost 

 

pneumatického motoru v závislosti na otáčkách a momentu 

pneumatického rotačního pohonu byla 

a vstupním průtoku 

Barva vzniklé plochy 

konstantním pracovním tlaku p. 

% maximálního průtoku. 

 

tlaku a průtoku 



 

 

 

 

4.1.8 Účinnost pneumatického motoru

Pneumatický lamelový rotační motor je e

Pro efektivní využití pneumatického pohonu je třeba stanovit účinnost pneu

pohonu v závislosti na produkovaných otáčkách a točivém momentu. Účinnost je 

stanovena jako poměr výkonu a příkonu podle vztahu 

Pneumatický motor dosahu

v porovnání například s

Při praktickém porovnání pneumatick

často započítává i efektivita výroby stlačeného vzduchu. 

v závislosti na otáčkách a momentu

Obrázek 83 - Účinnost

4.2 Aproximace a linearizace

Statická charakteristika představuje 

řídicím napětí průtokového ventilu a pracovním tlaku. Statickou 

motor a danou neměnnou zátěž

má silně nelineární statickou

prezentovány možnosti aproximace a linearizace průběhu. A

s řešením pomocí natrénovaných neuronových sítí. Řešení pomocí neur

využito i pro další charakteristiky řízeného pneumatického motoru
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Účinnost pneumatického motoru 

Pneumatický lamelový rotační motor je energeticky poměrně náročný. 

pneumatického pohonu je třeba stanovit účinnost pneu

produkovaných otáčkách a točivém momentu. Účinnost je 

stanovena jako poměr výkonu a příkonu podle vztahu (37). 

P

V

P

P
=η  

Pneumatický motor dosahuje maximální účinnosti pouze 29%, 

s elektrickými pohony, které dosahují účinn

ní pneumatických motorů s ostatními druhy pohonů 

často započítává i efektivita výroby stlačeného vzduchu. Účinnost pneum

otáčkách a momentu je zachycena na obrázku 83. [20] 

Účinnost motoru v závislosti na otáčkách a momentu

Aproximace a linearizace statické charakteristiky

Statická charakteristika představuje závislost ustálených otáček

cím napětí průtokového ventilu a pracovním tlaku. Statickou charakteristiku

a danou neměnnou zátěž představují obrázek 75 a obrázek 76. Vytvořená soustava 

rní statickou charakteristiku. Na zvolené statické charakteristice jsou 

možnosti aproximace a linearizace průběhu. Analytické řešení je porovnáno 

řešením pomocí natrénovaných neuronových sítí. Řešení pomocí neur

další charakteristiky řízeného pneumatického motoru. 

nergeticky poměrně náročný. 

pneumatického pohonu je třeba stanovit účinnost pneumatického 

produkovaných otáčkách a točivém momentu. Účinnost je 

(37)  

 což je velmi málo 

, které dosahují účinnosti až 95%. 

ostatními druhy pohonů se do účinnosti 

Účinnost pneumatického motoru 

 

a momentu 

statické charakteristiky 

otáček na nastaveném 

charakteristiku pro daný 

Vytvořená soustava 

zvolené statické charakteristice jsou 

nalytické řešení je porovnáno 

řešením pomocí natrénovaných neuronových sítí. Řešení pomocí neuronových sítí bylo 
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Na zvolené charakteristice jsou jasně patrné nelinearity. Nelinearita v oblasti 

řídicího napětí je způsobena převážně nelinearitou průtokového ventilu. Charakteristika 

ventilu je také zatížena pásmem necitlivosti a mírným posunutím nuly ze středu intervalu. 

Pásmo necitlivosti je způsobeno průtokovým ventilem a minimálním průtokem potřebným 

k rozběhnutí motoru.  Nelinearita v oblasti pracovního tlaku je způsobena převážně 

zvyšujícími ztrátami při vyšších otáčkách. Při vyšším tlaku také stoupají ztráty ve vedení. 

Vliv má také nelinearita otáček v závislosti na průtoku vzduchu, která je také způsobena 

zvětšujícími ztrátami při vyšších otáčkách. 

4.2.1 Linearizace statické charakteristiky 

Statická charakteristika je nelineární, a proto je vhodné tuto charakteristiku 

pro možnosti dalšího popisu regulovaného procesu linearizovat. Linearizace v okolí 

pracovního bodu neposkytovala uspokojivé výsledky v širším rozsahu pracovních otáček. 

Z tohoto důvodu byly prověřeny jiné cesty k linearizaci úlohy. K této problematice bylo 

přistoupeno ze dvou různých směrů. První přístup byl založen na vytvoření aproximace 

statické charakteristiky. Inverze výsledné aproximace byla využita k linearizaci úlohy. 

V druhém přístupu byl vytvořen linearizační prvek, který převádí sledované otáčky 

na napětí.Linearizační prvek je založen na natrénované neuronové sítí. Linearizační prvek 

určuje hodnotu napětí pro dané otáčky a pracovní tlak. [8] 

Linearizace pomocí inverze statické charakteristiky 
Pro aproximaci závislosti otáček motoru na průtoku vzduchu a pracovním tlaku je 

třeba nalézt funkci dvou proměnných, jejíž funkční hodnota se blíží hodnotě naměřené. 

Naměřené hodnoty jsou zatíženy chybou měření a také ovlivněny procesy, které 

neočekávaně zasahují do ustáleného chodu motoru. Naměřené hodnoty pod minimálními 

otáčkami nebyly zařazeny do množiny naměřených dat. [8] 

Aproximace vlivu pracovního tlaku na otáčky 

Z grafu naměřených otáček je patrné, že tvar průběhu otáček v závislosti na řídicím 

napětí průtokového ventilu pro jednotlivé pracovní tlaky je stále velmi podobný. Průběhy 

se liší v zesílení. Toto zesílení stoupá v přímé úměře vzhledem k tlaku. Pro zachycení vlivu 

tlaku na zesílení průběhu byly otáčky proměřeny při plně otevřeném průtokovém ventilu. 

Měření proběhlo pro tlaky od 0,10 MPa do 0,40 MPa s krokem 0,01 MPa. Naměřený 

průběh ustálených otáček byl aproximován funkcí (38). Velmi podobný přístup byl zvolen 

i při aproximaci zátěže pneumatického motoru. 

234,36472,0
max 15,24)( +⋅−−= pepn  (38)  



 

 

 

 

Jako model pro danou aproximaci byla 

průběh dobře odpovídá průběhu

koeficienty. Hodnoty koeficientu

měřených a aproximovaných dat

metody. Závislost otáček při

Průběh analytické aproximační funkce d

rozsahu vstupních hodnot. 

Obrázek 

Vidíme, že nárůst maximálních otáček se

způsobeno zvýšením ztrát závislých

část ztrát je způsobena prvky regulované soustavy jako například zvýšený odpor vedení při 

vyšším průtoku vzduchu.

pracovním tlaku je nelineární.

aproximační funkce pro tlak

bude možné vytvořit inverzní nelinearitu. 

brány jako záporné. To usnadní manipulaci

(38) popisující závislost max

pro jednotlivé pracovní tlaky podle formule 

vzhledem k pracovnímu tlaku 

otáčky pro zvolený pracovní tlak.
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Jako model pro danou aproximaci byla vybraná exponenciální funkce

průběhu měřených dat. Vybraný model má

. Hodnoty koeficientu modelu byly nalezeny minimalizací kvadrátu odchylky 

aproximovaných dat. Pro minimalizaci byly využité numerické 

při otevřeném průtokovém ventilu je zachycena

Průběh analytické aproximační funkce dobře odpovídá naměřeným datům v

 

Obrázek 84 - Závislost maximálních otáček na tlaku 

Vidíme, že nárůst maximálních otáček se pro vyšší tlaky postupně 

způsobeno zvýšením ztrát závislých na otáčkách. Část ztrát je zapříčená

prvky regulované soustavy jako například zvýšený odpor vedení při 

. Naměřená statická charakteristika otáček v závislosti na 

pracovním tlaku je nelineární. Na obrázku 84 je pro srovnání také

tlak (38). Jelikož je pro aproximační model zvolena prostá funkce 

verzní nelinearitu. V dalším textu budou otáčky 

brány jako záporné. To usnadní manipulaci s daty a hledání aproximačních funkcí. 

popisující závislost maximálních otáček na tlaku bude využita k normování průběhů

pracovní tlaky podle formule (39). Tím obdržíme normované otáčky 

pracovnímu tlaku v rozsahu od −1 do 1, kde hodnota 1 znamená maximální 

zvolený pracovní tlak. 

)(
)(

max pn

n
pnn =  

funkce, protože její 

měřených dat. Vybraný model má celkem tři reálné 

cí kvadrátu odchylky 

numerické gradientní 

otevřeném průtokovém ventilu je zachycena na obrázku 84. 

obře odpovídá naměřeným datům v daném 

 
 

postupně zmenšuje, což je 

zapříčená přímo motorem a 

prvky regulované soustavy jako například zvýšený odpor vedení při 

tatická charakteristika otáček v závislosti na 

srovnání také zachycen průběh 

Jelikož je pro aproximační model zvolena prostá funkce 

dalším textu budou otáčky v opačném smyslu 

daty a hledání aproximačních funkcí. Funkce 

normování průběhů 

. Tím obdržíme normované otáčky 

1, kde hodnota 1 znamená maximální 

(39)  



 

 

 

 

Aproximace vlivu řídicího 

Tvar průběhu závislosti normovaných otáček

jedinou funkcí. Tato vlastnost je způsobena 

Ze závislosti je ale patrné, že průběh je neklesající a lze jej t

úseky. Interval 0 V až 10

posunutým pásmem necitlivosti

4≤rUpro  

4>r aUpro

5,6≥rUpro  

V prvním úseku od 

prvního intervalu je zachycena 

v oblasti nestabilního chodu, a proto je daná oblast aproximována jedn

funkcí. Druhý úsek popisuje formule 

smyslu. Aproximační funkce

pro zvolené aproximační funkce 

nejmenších čtverců. Koeficienty

bodů pro plynulý přechod

aproximačních funkcí je zachyceno

Obrázek 85
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cího napětí na normované otáčky 

Tvar průběhu závislosti normovaných otáček na řídicím napětí nelze aproximovat 

jedinou funkcí. Tato vlastnost je způsobena pásmem necitlivosti průtokového ventilu. 

závislosti je ale patrné, že průběh je neklesající a lze jej tedy rozdělit

V až 10 V je rozdělen na tři nestejné části. To je způsobeno mírně 

necitlivosti ze středu intervalu. 

7567,0004,1)( +⋅−+−= rU
rn eUn

5,6<rU  027,11873,0)( −⋅= rrn UUn

,47281,0092,1)( +⋅−−= rU
rn eUn

 0 V do 4 V jsou otáčky opačného smyslu. Aproximační funkce 

prvního intervalu je zachycena ve výrazu (40). Ve druhé části od 4 V

oblasti nestabilního chodu, a proto je daná oblast aproximována jedn

sek popisuje formule (41). V třetím intervalu jsou otáčky 

smyslu. Aproximační funkce pro třetí interval je zachycena ve výrazu 

né aproximační funkce v prvním a třetím intervalu byly nalezeny metodou 

Koeficienty lineární funkce v druhém úseku byly dopočteny

plynulý přechod. Srovnání normovaných naměřených dat

e zachyceno na obrázku 85. [27], [28] 

85- Normované otáčky v závislosti na řídicím napětí

cím napětí nelze aproximovat 

průtokového ventilu. 

edy rozdělit na tři samostatné 

tři nestejné části. To je způsobeno mírně 

448,3+
 (40)  

027 (41)  

629,
 (42)  

jsou otáčky opačného smyslu. Aproximační funkce 

V do 6.5 V je motor 

oblasti nestabilního chodu, a proto je daná oblast aproximována jednoduchou lineární 

třetím intervalu jsou otáčky v kladném 

výrazu (42). Koeficienty 

prvním a třetím intervalu byly nalezeny metodou 

druhém úseku byly dopočteny z krajních 

. Srovnání normovaných naměřených dat s průběhem 

 

cím napětí 



 

 

 

 

Složení aproximačních funkcí

Nyní jsme tedy získali funkci dvou nezávislých proměnných, 

řídicí napětí průtokového ventilu a pracovní tlak určí otáčky motoru. Takto vzniklá plocha 

je srovnána s naměřenými daty

Obrázek 86 - Srovnání naměřených otáček a plochy aproximační funkce

Inverze aproximovaných funkcí

Výsledkem bude inverzní funkce, která naměřeným otáčkám

pracovním tlaku určí hodnotu říd

superpozice stačí pouze invertovat aproximační funkce závislosti otáček

Vzhledem jednoduchým tvar

Pro inverzní funkci se také změní bod

snadno získat dosazením původních bodů

odpovídá hodnota normovaných otáček číslu 

0,191. Tyto hodnoty tvoří kraje intervalu inv

rozšířeny o normování měřených otáček funkční hodnotou podl

tlaku ze vztahu (38). Inverzní funkce

interval je popsán předpisem 

278,0)(max −≤pnpro  

191,0)(

27,0)(

max

max

<

−>

pna

pnpro
 

191,0)(max ≥pnpro  
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ch funkcí 

Nyní jsme tedy získali funkci dvou nezávislých proměnných, které

cí napětí průtokového ventilu a pracovní tlak určí otáčky motoru. Takto vzniklá plocha 

naměřenými daty na obrázku 86. 

Srovnání naměřených otáček a plochy aproximační funkce

Inverze aproximovaných funkcí 

Výsledkem bude inverzní funkce, která naměřeným otáčkám

pracovním tlaku určí hodnotu řídicího napětí průtokového ventilu. Vzhledem

superpozice stačí pouze invertovat aproximační funkce závislosti otáček

Vzhledem jednoduchým tvarům aproximačních funkcí je jejich inverze snadná.

inverzní funkci se také změní body rozdělující průběh na tři úseky. Tyto body lze 

snadno získat dosazením původních bodů do příslušných původních funkcí.

odpovídá hodnota normovaných otáček číslu −0,278 a hodnotě 6,5 V

0,191. Tyto hodnoty tvoří kraje intervalu inverzních funkcí. Inverzní funkce byly také 

normování měřených otáček funkční hodnotou podle zvoleného pracovního 

. Inverzní funkce pro první interval je zachycena formulí 

interval je popsán předpisem (44) a poslední interval využívá funkci (45)

( )
( ) 7567,0

345,3004,1ln

),(
max

max

⋅

+







+

=
pn

pn

n

pnU v

( )
1874,0

027,1

),( max

−
=

pn

n

pnU v  

( )
( ) 7282,0

628,4092,1ln

),(
max

max

⋅

+







−−

=
pn

pn

n

pnU v

které pro nastavené 

cí napětí průtokového ventilu a pracovní tlak určí otáčky motoru. Takto vzniklá plocha 

 
Srovnání naměřených otáček a plochy aproximační funkce 

Výsledkem bude inverzní funkce, která naměřeným otáčkám při zvoleném 

Vzhledem k principu 

superpozice stačí pouze invertovat aproximační funkce závislosti otáček na řídicím napětí. 

m aproximačních funkcí je jejich inverze snadná. 

tři úseky. Tyto body lze 

příslušných původních funkcí. Pro 4 V 

V odpovídá hodnota 

Inverzní funkce byly také 

e zvoleného pracovního 

je zachycena formulí (43). Druhý 

(45). 

 
(43)  

(44)  

628

 
(45)  



 

 

 

 

Zhodnocení analytické aproximace

Složená inverzní funkce byla 

parametry byl pracovní tlak a naměřené otáčky. Vypočtené napětí bylo porovnáno

s nastaveným řídicím napětím. Ideální

identita jsou zachyceny na

ideálnímu stavu jsou hlavně 

napětí. Inverzní funkce byla 

v prostředí LabVIEW od firmy 

Obrázek 87 - Nastavené a vypočtené napětí pomocí inverzní aproximace

Linearizační prvek 
V druhém přístupu 

vnitřní strukturu tvořenou 

nalezeny pomoci genetických algoritmů. Naměřena data vy

na kterých je neuronová síť n

Převodník tvořený neuronovou sítí

Pro návrh řízení pne

odhadující otáčky motoru

hodnotami jsou tlak a průtok vzduchu a výstupem převodníku jsou odhadované otáčky. 

Vnitřní struktura převodníku je tvořena neuronovou sítí.

potřeba připravit trénovací

vzduchu a odpovídající otáčky motoru

použity umělé neurony založené
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aproximace a inverze 

Složená inverzní funkce byla vyzkoušena při interpretaci měřených

parametry byl pracovní tlak a naměřené otáčky. Vypočtené napětí bylo porovnáno

cím napětím. Ideálním stavem by byla identita. Zpracované hodnoty a 

identita jsou zachyceny na obrázku 87. Z obrázku 87 je patrné, že odchylky oproti 

ideálnímu stavu jsou hlavně v krajních úsecích, kde je malý rozdíl otáček vůči rozdílu 

napětí. Inverzní funkce byla implementovaná v měřicí stanici pomocí element

firmy National Instruments. 

Nastavené a vypočtené napětí pomocí inverzní aproximace

 k linearizaci úlohy byl vytvořen linearizační prvek, který má 

 dopřednou neuronovou sítí. Vhodné parametry tré

i genetických algoritmů. Naměřena data vytváří množinu vzorů a obrazů

euronová síť natrénována.  

Převodník tvořený neuronovou sítí 

návrh řízení pneumatického rotačního motoru je nutné vytvořit převodník 

odhadující otáčky motoru pro měřený tlak a průtok stlačeného vzduchu. Vstupními 

hodnotami jsou tlak a průtok vzduchu a výstupem převodníku jsou odhadované otáčky. 

Vnitřní struktura převodníku je tvořena neuronovou sítí. Pro trénování neuronové sítě je 

trénovací množinu. Trénovací množina obsahuje vzory tlaku a průtoku 

vzduchu a odpovídající otáčky motoru a krouticí moment. V linearizačním prvku 

použity umělé neurony založené na modelu McCulloch–Pitts popsané vztahem 

interpretaci měřených dat. Vstupními 

parametry byl pracovní tlak a naměřené otáčky. Vypočtené napětí bylo porovnáno 

stavem by byla identita. Zpracované hodnoty a 

je patrné, že odchylky oproti 

malý rozdíl otáček vůči rozdílu 

pomocí elementárních bloků 

 

Nastavené a vypočtené napětí pomocí inverzní aproximace 

lohy byl vytvořen linearizační prvek, který má 

Vhodné parametry trénovaní byly 

tváří množinu vzorů a obrazů, 

nutné vytvořit převodník 

měřený tlak a průtok stlačeného vzduchu. Vstupními 

hodnotami jsou tlak a průtok vzduchu a výstupem převodníku jsou odhadované otáčky. 

trénování neuronové sítě je 

nu. Trénovací množina obsahuje vzory tlaku a průtoku 

linearizačním prvku byly 

popsané vztahem (20). 
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Vytvoření neuronové sítě 

Neuronové sítě rozdělujeme podle architektury uspořádání a propojení neuronů. 

V ovladačích jsou využity vrstvené neuronová sítě, jejíž struktura je tvořena jednotlivými 

vrstvami. Mezi vrstvami jsou propojeny umělé neurony každý s každým. Váhy a prahy 

jsou iniciovány na náhodnou hodnotu v rozsahu od −1 do 1. Jelikož jsou prahy a váhy 

neuronu neuronové sítě inicializované na náhodnou hodnotu neprobíhá trénování 

při shodné struktuře sítě a nastavení neuronů shodně. Trénování je třeba několikrát 

zopakovat a vybrat nejlepší výsledek. Pro volbu vhodného nastavení byly využity 

genetické algoritmy. Nastavení neuronové sítě je složeno z počtu skrytých vrstev, počtu 

neuronů v jednotlivých vrstvách a typu přenosové funkce. Maximální počet skrytých 

vrstev je nastaven na čtyři. Přenosové funkce neuronů v jedné vrstvě jsou shodné. 

Počáteční populace obsahuje náhodné jedince s padesáti procentní pravděpodobností 

existence vrstvy. Vrstva může mít na počátku maximálně šest neuronů. Přenosová funkce 

je na počátku pro vrstvu zvolena náhodně. Zvoleným typem neuronové sítě bude 

neuronová síť s dvěma neurony na vstupní vrstvě a jedním neuronem ve výstupní vrstvě. 

Na vstup těchto neuronů jsou přivedeny hodnoty měřených otáček a pracovního tlaku. 

Ve výstupní vrstvě je jediný neuron, na kterém nalezneme vypočtenu hodnotu odpovídající 

řídicímu napětí průtokového ventilu. Během vybavování a učení se struktura neuronové 

sítě nemění. 

Vytvoření trénovací a testovací množiny 

Trénování neuronové sítě pro úlohu určení napětí proběhlo metodou určení 

s učitelem. K tomuto procesu je potřeba sestavit trénovací množinu tvořenou vstupními a 

výstupními vektory. Z naměřených dat byl vybrán soubor tvořící trénovací množinu. 

Vstupní data jsou pracovní tlak a měřené otáčky. Obrazem je napětí průtokového ventilu. 

Pro verifikaci neuronové sítě je využita testovací množina obsahující pětkrát více dvojic 

vzorů a obrazů. To umožňuje zhodnotit možnosti neuronové sítě přizpůsobit se novým 

datům, na kterých nebyla neuronová síť natrénovaná. 

Trénování neuronové sítě 

Vytvořená síť je na svou úlohu připravená pomocí trénování za použití učitele. Tato 

třída učících metod je založena na trénovací množině, ze které jsou předkládány vstupní 

vektory. Vybavené vektory jsou porovnány s hodnotami v trénovací množině. Podle 

rozdílu výstupních vektorů jsou upraveny hodnoty vah a prahu. Nejčastěji se využívá 

některá z gradientních metod. Pro trénování neuronové sítě linearizačního prvku byla 

zvolena modifikovaná metoda Backpropagation. K trénování neuronové sítě bylo využito 

prostředí MATLAB s příslušným rozšířením. Trénování sítě na měřených datech může být 

ukončeno na základě několika příznaků. Prvním je počet tréninkových iterací. Druhým je 



 

 

 

 

součet kvadrátu odchylek. Dalším sledovaným parametrem je gradient, který popisuje

o kolik se výsledky zlepšily mezi jednotliv

parametrů překročí stanovenou mez je trénování ukončeno.

Pro volbu vhodné struktury a přenosové funkcí neuronových sítí byly využity 

genetické algoritmy. Každý jedinec populace

otestována na testovací množině. Hodnocení jedince je dáno průměrnou kvadratickou 

odchylkou výstupů a obrazů. Populace pro

Trénovaní proběhlo v dese

párech rodičů, při kterých vzniknou vždy dva potomci. Pravděpodobnost kříž

patnáct procent. Na nových jedincích probíhá mutace se

ve vrstvách maximálně o jeden neuron, nebo v

Pravděpodobnost mutace je patnáct procent.

podle hodnocení jednotlivých neuronových sítí

experimentálně a poskytuje

neuronové sítě a výpočetním

Na obrázku 88 je zachycen součet průměrů kv

v jednotlivých generacích. Na

zachycena celková hodnota kvadrátu odchylek. Podle průběhu hodnot

populace v průběhu generací zlepšuje. Na

odchylek nejlepšího nastavení

je shodný jako na obrázku 

přesto, že v nové generaci nemusí v

Obrázek 88 - Vývoj kvadrátu odchylek celé 

populace v jednotlivých generací

Na obrázku 90 můžeme vidět srovnání výsledků vybavování sítě

množině. Ideálním stavem je identita, kdy obrazy přímo odpovídají svým vzorům. 

Ze závislosti je patrné, že největší rozptyl a odchylka od

hodnotách řídicího napětí. To je opět způsobeno nelinearitou řízené soustavy, kdy změna 
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součet kvadrátu odchylek. Dalším sledovaným parametrem je gradient, který popisuje

kolik se výsledky zlepšily mezi jednotlivými iteracemi. Pokud některý ze

překročí stanovenou mez je trénování ukončeno. 

volbu vhodné struktury a přenosové funkcí neuronových sítí byly využity 

Každý jedinec populace byl třikrát natrénován na tr

cí množině. Hodnocení jedince je dáno průměrnou kvadratickou 

výstupů a obrazů. Populace pro linearizační prvek obsahovala třicet jedinců. 

deseti generacích. Křížení probíhá na patnácti náhodně vybraných 

kterých vzniknou vždy dva potomci. Pravděpodobnost kříž

ých jedincích probíhá mutace se sílou změny počtu neuronů 

aximálně o jeden neuron, nebo v případě přenosových funkcí na

je patnáct procent. Populace je zúžena na původní počet jedinců 

jednotlivých neuronových sítí. Nastavení genetického algoritmu vznikl

ytuje dobrý kompromis mezi možnostmi volby vhodné struktury 

ním časem. 

je zachycen součet průměrů kvadrátu odchylek celé populace 

jednotlivých generacích. Na vodorovné ose je uvedeno číslo generace. N

zachycena celková hodnota kvadrátu odchylek. Podle průběhu hodnot 

průběhu generací zlepšuje. Na obrázku 89 je zachycen průměr kvadrátu 

nastavení a natrénování neuronové sítě v populaci

obrázku 88. Vidíme, že nejlepší jedinec se v průběhu g

nové generaci nemusí vzniknout nutně lepší jedinec. 

adrátu odchylek celé 

jednotlivých generacích 

Obrázek 89 - Vývoj kvadrát

nejlepšího jedince v

můžeme vidět srovnání výsledků vybavování sítě

Ideálním stavem je identita, kdy obrazy přímo odpovídají svým vzorům. 

závislosti je patrné, že největší rozptyl a odchylka od linearity

cího napětí. To je opět způsobeno nelinearitou řízené soustavy, kdy změna 

součet kvadrátu odchylek. Dalším sledovaným parametrem je gradient, který popisuje, 

ými iteracemi. Pokud některý ze sledovaných 

volbu vhodné struktury a přenosové funkcí neuronových sítí byly využity 

trénovací množině a 

cí množině. Hodnocení jedince je dáno průměrnou kvadratickou 

linearizační prvek obsahovala třicet jedinců. 

náhodně vybraných 

kterých vzniknou vždy dva potomci. Pravděpodobnost křížení genů je 

sílou změny počtu neuronů 

případě přenosových funkcí na jiný typ. 

původní počet jedinců 

. Nastavení genetického algoritmu vzniklo 

možnostmi volby vhodné struktury 

adrátu odchylek celé populace 

e je uvedeno číslo generace. Na vertikální ose 

 lze usuzovat, že se 

chycen průměr kvadrátu 

populaci. Význam os grafu 

průběhu generací zlepšuje i 

Vývoj kvadrátu odchylek 

nejlepšího jedince v  generacích 

můžeme vidět srovnání výsledků vybavování sítě s údaji v testovací 

Ideálním stavem je identita, kdy obrazy přímo odpovídají svým vzorům. 

linearity jsou při vyšších 

cího napětí. To je opět způsobeno nelinearitou řízené soustavy, kdy změna 



 

 

 

 

řídicího napětí průtokového ventilu má minimální vliv na

otáček zvětšuje šum vzniklý

Při srovnaní obou metod se jeví, že kvalitnějších výsledků dosahuje linearizační prvek

tvořený neuronovou sítí. 

Obrázek 90 - Nastavené a vypočtené napětí pomocí linearizačního prvku

Zhodnocení linearizace statické charakteristiky
Vytvořená inverzní aproximace stejně jako linearizační prvek poskytuje uspokojivý 

nástroj k linearizaci řízené úlohy. 

postupovat podle několika kritérií. Prvním kritériem může být odchylka

můžeme posoudit dvěma různými způsoby. Prvním údajem označeným 

součtu čtverců odchylek. Testovací množina obsahovala 7200 záznamů. Druhým 

parametrem označeným er

hodnoty získané pro testovací soubor dat lze nalézt 

být zvážení vypočtení datové a implementační náročnosti. Toto kritérium vstupuje 

při využití velmi jednoduchých mikrokontrolerů, kde jsme omezeni výpočetním výk

Implementační omezení jsou dána instrukční sadou a omezenou sadou uživatelských 

funkcí. Věřím, že tato omezení dne

přistoupeno pouze úvahou. Výpočetní náročnost je nižší

kde se jedná o sadu aritmetických operací se

vyčíslení hodnot funkcí exponenciála a logaritmus. Výpočet lze navíc optimalizovat 

přepočítáním a uložením n

otázka komplikovanější. Samotný výpočetní ča

velmi závislý na podpoře a metodách akcelerace výpočtu

implementace může být také vytvoření přenosových funkcí a jejich větší náročnosti 
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pětí průtokového ventilu má minimální vliv na změnu otáček. Malá diference 

zvětšuje šum vzniklý nedokonalým během motoru a nepřesnostmi měření. 

obou metod se jeví, že kvalitnějších výsledků dosahuje linearizační prvek

Nastavené a vypočtené napětí pomocí linearizačního prvku

Zhodnocení linearizace statické charakteristiky 
Vytvořená inverzní aproximace stejně jako linearizační prvek poskytuje uspokojivý 

řízené úlohy. V posouzení a porovnání kvality těchto metod můžeme 

postupovat podle několika kritérií. Prvním kritériem může být odchylka

můžeme posoudit dvěma různými způsoby. Prvním údajem označeným 

k. Testovací množina obsahovala 7200 záznamů. Druhým 

ermax je maximální odchylka v testovacím souboru dat. Tyto 

testovací soubor dat lze nalézt v tabulce 1. Druhým kritériem může 

být zvážení vypočtení datové a implementační náročnosti. Toto kritérium vstupuje 

využití velmi jednoduchých mikrokontrolerů, kde jsme omezeni výpočetním výk

Implementační omezení jsou dána instrukční sadou a omezenou sadou uživatelských 

funkcí. Věřím, že tato omezení dnes nejsou limitující a tak bylo 

přistoupeno pouze úvahou. Výpočetní náročnost je nižší u inverzní aproximační funkce, 

sadu aritmetických operací se skaláry. Náročnějším výpočtem je pouze 

vyčíslení hodnot funkcí exponenciála a logaritmus. Výpočet lze navíc optimalizovat 

nmax(p). U linearizačního prvku využívající neuronovou síť je 

ka komplikovanější. Samotný výpočetní čas konkrétního mikrokontroleru může být 

podpoře a metodách akcelerace výpočtu s maticemi. Problémem 

ntace může být také vytvoření přenosových funkcí a jejich větší náročnosti 

změnu otáček. Malá diference 

nedokonalým během motoru a nepřesnostmi měření. 

obou metod se jeví, že kvalitnějších výsledků dosahuje linearizační prvek 

 
Nastavené a vypočtené napětí pomocí linearizačního prvku 

Vytvořená inverzní aproximace stejně jako linearizační prvek poskytuje uspokojivý 

ní kvality těchto metod můžeme 

postupovat podle několika kritérií. Prvním kritériem může být odchylka od linearity. Tu 

můžeme posoudit dvěma různými způsoby. Prvním údajem označeným ersq je hodnota 

k. Testovací množina obsahovala 7200 záznamů. Druhým 

testovacím souboru dat. Tyto 

. Druhým kritériem může 

být zvážení vypočtení datové a implementační náročnosti. Toto kritérium vstupuje v úvahu 

využití velmi jednoduchých mikrokontrolerů, kde jsme omezeni výpočetním výkonem. 

Implementační omezení jsou dána instrukční sadou a omezenou sadou uživatelských 

 k danému kritériu 

inverzní aproximační funkce, 

skaláry. Náročnějším výpočtem je pouze 

vyčíslení hodnot funkcí exponenciála a logaritmus. Výpočet lze navíc optimalizovat 

linearizačního prvku využívající neuronovou síť je 

konkrétního mikrokontroleru může být 

maticemi. Problémem 

ntace může být také vytvoření přenosových funkcí a jejich větší náročnosti 



 

 

 

 

výpočtu. Paměťová náročnost je 

prvek je náročnější, protože musí pojmout neprázdné matice vah a prahů.

procesu verifikace je patrné, že zvolená aproximace velmi věrná a poskytuje uspokojivý 

nástroj pro tuto třídu problémů

Metoda linearizace

Inverzní aproximace

Linearizační prvek

Tabulka 

4.2.2 Implementace 

Výsledný linearizační prvek byl stejně jako 

implementován v měřicí stanici 

implementovány jako samosta

potřebnou funkcí neuronové sítě 

sítě maticový zápis. Tento přístup velmi zjednodušuje implementaci vybavování 

neuronové sítě, protože využívanými operacemi jsou pouze násobení a sčítání matic. 

Dalším potřebným krokem j

Přenosové funkce byly sestaveny z

Pro správnou funkci neuronové sítě je nutné provést transformaci vstupních a 

výstupních hodnot. Vstupní hodnoty je potřeba normovat

hodnoty je potřeba odnormovat

odnormování hodnot byly získány

prvku je zachycena na obrázku

Obrázek 
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náročnost je v obou případech bezvýznamná, nicméně linearizační 

prvek je náročnější, protože musí pojmout neprázdné matice vah a prahů.

procesu verifikace je patrné, že zvolená aproximace velmi věrná a poskytuje uspokojivý 

problémů. 

Metoda linearizace ersq ermax

Inverzní aproximace 8,172 0,079

Linearizační prvek 4,658 0,111

Tabulka 1: Parametry kvality linearity 

Implementace aproximačního a linearizačního prvku

Výsledný linearizační prvek byl stejně jako inverzní aproximační funkce prvek 

cí stanici v prostředí LabVIEW. V tomto prostředí byl

jako samostatný blok. To usnadňuje jeho znovupoužití. Jelikož jedinou 

euronové sítě v ovladači je vybavování, byl využit k

sítě maticový zápis. Tento přístup velmi zjednodušuje implementaci vybavování 

neuronové sítě, protože využívanými operacemi jsou pouze násobení a sčítání matic. 

Dalším potřebným krokem je aplikace přenosové funkce neuronu na

sestaveny ze základních bloků. 

správnou funkci neuronové sítě je nutné provést transformaci vstupních a 

výstupních hodnot. Vstupní hodnoty je potřeba normovat pro rozsah od

hodnoty je potřeba odnormovat na výstupní rozsah. Koeficienty 

odnormování hodnot byly získány z naměřených dat. Vnitřní strukt

obrázku 91. 

Obrázek 91 - Schéma výpočtu pomocí neuronové sítě 

nicméně linearizační 

prvek je náročnější, protože musí pojmout neprázdné matice vah a prahů. Z výsledků 

procesu verifikace je patrné, že zvolená aproximace velmi věrná a poskytuje uspokojivý 

max,V 
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linearizačního prvku 

aproximační funkce prvek 

tomto prostředí byly 

použití. Jelikož jedinou 

k popisu neuronové 

sítě maticový zápis. Tento přístup velmi zjednodušuje implementaci vybavování 

neuronové sítě, protože využívanými operacemi jsou pouze násobení a sčítání matic. 

na hodnoty vektoru. 

správnou funkci neuronové sítě je nutné provést transformaci vstupních a 

od −1 do 1. Výstupní 

 pro normování a 

naměřených dat. Vnitřní struktura linearizačního 

 
 



 

 

 

 

Transformace vstupních a výstupních dat
Pro správnou funkci neuronové sítě je nutné vstupní data normalizovat

−1 až 1. při známém intervalu vstupních dat lze hodnotu vstupu normalizovat pomocí 

formule (46). Ve vztahu (46)

do kterého náleží všechny vstupní hodnoty. Normalizace dat je lineární zobrazení

z intervalu xmin až xmax na interval 

Výstupní data obdržíme 

0 až 1. Vypočtenou hodnotu je potřeba zobrazit

hranice intervalu je označena 

intervalu je zachycena vztahem 

( yy

Verifikace linearizačního prvku

Pro testování funkčnost

měření. Při měření byly zaznamenávány měřené otáčky a pracovní 

zaznamenáno řídicí napětí průtokového ventilu. Pomocí linearizačního prvk

vyčísleno vypočítané řídicí napětí. Měření byla provedena 

při tlaku 0,35 MPa. Řídicí 

provedena vždy po 5 sekundách

řídicího napětí lze srovnat 

zachoval vypovídající hodnotu. Odchylky

části intervalu. To potvrzuje předchozí zjištění

pomocí neuronové sítě. 

Obrázek 
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Transformace vstupních a výstupních dat 
správnou funkci neuronové sítě je nutné vstupní data normalizovat

známém intervalu vstupních dat lze hodnotu vstupu normalizovat pomocí 

(46) je xmin dolní hranice intervalu a xmax horní hrací intervalu

kterého náleží všechny vstupní hodnoty. Normalizace dat je lineární zobrazení

interval −1 až 1. 

12)(
minmax

min −
−
−

⋅=
xx

xx
xxnorm  

Výstupní data obdržíme v intervalu aktivační funkce. Nejčastějším intervalem je 

1. Vypočtenou hodnotu je potřeba zobrazit do intervalu výstupních 

je označena ymin a horní mez ymax. Funkce pro převod

intervalu je zachycena vztahem (47). 

minminmax )() yyyyy normnorm +−⋅=  

Verifikace linearizačního prvku 

testování funkčností a možností linearizačního prvku byla provedena zkušební 

měření byly zaznamenávány měřené otáčky a pracovní 

cí napětí průtokového ventilu. Pomocí linearizačního prvk

cí napětí. Měření byla provedena v rozsahu pracovních otáček

cí napětí se krokově měnilo od 10 V do 6,5 V. Změna napětí byla 

ekundách krokem −0,1 V. Průběh nastaveného a vypočteného 

 na obrázku 92. Počet bodů v grafu byl redukován

zachoval vypovídající hodnotu. Odchylky od skutečnosti se nejvíce ob

části intervalu. To potvrzuje předchozí zjištění při srovnání měřených a vypočtených dat 

Obrázek 92 - Srovnání vypočítaného a řídicího napětí 

správnou funkci neuronové sítě je nutné vstupní data normalizovat do rozsahu 

známém intervalu vstupních dat lze hodnotu vstupu normalizovat pomocí 

horní hrací intervalu 

kterého náleží všechny vstupní hodnoty. Normalizace dat je lineární zobrazení 

(46)  

e. Nejčastějším intervalem je 

intervalu výstupních hodnot. Dolní 

převod do výsledného 

(47)  

a možností linearizačního prvku byla provedena zkušební 

měření byly zaznamenávány měřené otáčky a pracovní tlak. Také bylo 

cí napětí průtokového ventilu. Pomocí linearizačního prvku bylo 

rozsahu pracovních otáček 

V. Změna napětí byla 

h nastaveného a vypočteného 

grafu byl redukován, aby si graf 

skutečnosti se nejvíce objevovaly ve vrchní 

nání měřených a vypočtených dat 

 
 



 

 

 

 

Výřez s redukovaným počtem zobrazených bodů

a umožňuje lepší srovnání odpovídajících si hodnot říd

Z grafu je patrné zpoždění průběhu vypočteného napětí způsobené setrvačností motoru.

Obrázek 93 

Z grafu je patrné, že 

v krajních hodnotách řídicího napětí, ale 

významné. Detail přechodu mezi úrovněmi nastaveného napětí a vypočteného napětí je 

zobrazen na obrázku 94. N

regulované soustavy při přechodu mezi hodnotami říd

způsobeny hlavně setrvačností pohonu. Dynamické vlivy průtokového ventilu jsou 

minimální. Zvlnění průběhu je vyvolané nedokonal

měření.  

Obrázek 94 - Přechod zadaného a vypočteného napětí mezi úrovněmi
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redukovaným počtem zobrazených bodů měření je zachycen

ní odpovídajících si hodnot řídicího a vypočteného říd

grafu je patrné zpoždění průběhu vypočteného napětí způsobené setrvačností motoru.

 - Porovnání zadaného a vypočteného napětí v 

grafu je patrné, že linearizační prvek podává dobré výsledky. Přesnost opět klesá 

cího napětí, ale v běžně používaném rozsahu odchylky nejsou 

. Detail přechodu mezi úrovněmi nastaveného napětí a vypočteného napětí je 

Na průběhu vypočteného napětí jsou patrné dynamické vlastnosti 

přechodu mezi hodnotami řídicího napětí. Tyto pochody jsou 

hlavně setrvačností pohonu. Dynamické vlivy průtokového ventilu jsou 

minimální. Zvlnění průběhu je vyvolané nedokonalým chodem motoru a nepřes

Přechod zadaného a vypočteného napětí mezi úrovněmi

je zachycen na obrázku 93 

cího a vypočteného řídicího napětí. 

grafu je patrné zpoždění průběhu vypočteného napětí způsobené setrvačností motoru. 

 
 čase 

prvek podává dobré výsledky. Přesnost opět klesá 

běžně používaném rozsahu odchylky nejsou 

. Detail přechodu mezi úrovněmi nastaveného napětí a vypočteného napětí je 

dynamické vlastnosti 

cího napětí. Tyto pochody jsou 

hlavně setrvačností pohonu. Dynamické vlivy průtokového ventilu jsou 

m chodem motoru a nepřesnostmi 

 
Přechod zadaného a vypočteného napětí mezi úrovněmi 



 

 

 

 

O věrnosti přiřazování obrazu vzorům

sítě, pro získání představy 

výstupů neuronové sítě. Kvalita aproximace je zachycena odchylkou získané závislosti

od identity. Získaná charakteristika výstupů

na vyhodnocení otáček je zobrazena

na obrazech. Srovnání naměřených dat

Červené body měření se nacház

Obrázek 95 - Závislost výstupů

Popsaný způsob vytvoření aproximačních funkcí pomocí neuronových sítí

struktura byla zvolena pomocí genetických algoritm

pro vytvoření samostatného f

řídíciho systému. Stejným způsobem probíhala také verifikace připravenosti 

natrénovaných neuronových sítí pro
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věrnosti přiřazování obrazu vzorům vypovídají již informace získané

 o kvalitě aproximace můžeme také využít závislost obrazů a 

výstupů neuronové sítě. Kvalita aproximace je zachycena odchylkou získané závislosti

identity. Získaná charakteristika výstupů ns na obrazech n

je zobrazena na obrázku 95 s titulkem 

obrazech. Srovnání naměřených dat s aproximační plochou je zachyceno

Červené body měření se nachází nad plochou a zelené body pod aproximační plochou.

Závislost výstupů na obrazech Obrázek 96 - Měřená data

plochou

Popsaný způsob vytvoření aproximačních funkcí pomocí neuronových sítí

struktura byla zvolena pomocí genetických algoritmů a implementace natrénované sítí 

vytvoření samostatného funkčního celku, byl využit i při vytvoření dalších komponent 

ho systému. Stejným způsobem probíhala také verifikace připravenosti 

rénovaných neuronových sítí pro danou úlohu. 

vypovídají již informace získané při trénovaní 

užít závislost obrazů a 

výstupů neuronové sítě. Kvalita aproximace je zachycena odchylkou získané závislosti 

n sítě zaměřené 

titulkem závislost výstupů 

aproximační plochou je zachyceno na obrázku 96. 

aproximační plochou. 

Měřená data s aproximační 

plochou 

Popsaný způsob vytvoření aproximačních funkcí pomocí neuronových sítí, jejíž 

plementace natrénované sítí 

vytvoření dalších komponent 

ho systému. Stejným způsobem probíhala také verifikace připravenosti 

 



 

 

 

 

4.3 Dynamické vlastnosti

Dynamické vlastnosti

vnitřních parametrů v čase. Velmi často jsou tyto vlastnosti zachyceny po

záznamu přechodových charakteristik

měření zachycujících skokov

veličiny byly normovány do

systému na změnu průtoku, tlaku a 

4.3.1 Přechodová charakteristika

Pro získání průběhu dynamické odezvy

sada měření zachycujících

Tyto skokové změny byly různé velikosti a pokrývaly celý rozsah pracovního napětí. 

Hodnoty dynamické odezvy byly

názornosti obdržených grafů zprůměrovány a normovány.

Pracovní tlak přívodního vzduchu byl zvolen 

hraniční vzhledem k nárok

stlačeného vzduchu, který je omezen výkonností ko

Přechodové charakteristiky 

Podobný přístup byl využit i při

charakteristika zachycující reakci systému

zobrazena na obrázku 97. 

systém je nekmitavý a přeno

Obrázek 97
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vlastnosti regulované soustavy

Dynamické vlastnosti systému popisují chování soustavy při změ

čase. Velmi často jsou tyto vlastnosti zachyceny po

záznamu přechodových charakteristik. Přechodová charakteristika je vytvořena z

skokové změny řídicí veličiny. Naměřené hodnoty

do intervalu 0 a 1 a zprůměrovány. Vyhodnocena byla odezva 

změnu průtoku, tlaku a brzdného momentu. [9] 

řechodová charakteristika změny průtoku 

ní průběhu dynamické odezvy systému při změně průtoku

ch reakci systému na skokovou změnu hodnoty říd

Tyto skokové změny byly různé velikosti a pokrývaly celý rozsah pracovního napětí. 

Hodnoty dynamické odezvy byly pro lepší možnosti identifikace, kvalifikace a větší 

názornosti obdržených grafů zprůměrovány a normovány. 

Pracovní tlak přívodního vzduchu byl zvolen 0,2 a 0,4 MPa

nárokům motoru na odběr stlačeného vzduchu a možnostmi rozvodu 

ho vzduchu, který je omezen výkonností kompresoru a velikostí vzdušníku. 

Přechodové charakteristiky byly naměřeny pro dvě různé zátěže pro ob

odobný přístup byl využit i při měření dalších přechodových charakteristik. 

eristika zachycující reakci systému na skokovou změnu průtoku vzduchu

 Z grafu dynamické odezvy systému je patrné, že dynamický 

systém je nekmitavý a přenos je zatížen malým dopravním zpožděním. [

97 - Přechodová charakteristika změny průtoku

regulované soustavy 

změně vstupních a 

čase. Velmi často jsou tyto vlastnosti zachyceny pomocí měření a 

charakteristika je vytvořena z několika 

. Naměřené hodnoty řídicí a výstupní 

odnocena byla odezva 

změně průtoku byla vytvořena 

skokovou změnu hodnoty řídicí veličiny. 

Tyto skokové změny byly různé velikosti a pokrývaly celý rozsah pracovního napětí. 

i identifikace, kvalifikace a větší 

MPa. Tyto tlaky jsou 

odběr stlačeného vzduchu a možnostmi rozvodu 

mpresoru a velikostí vzdušníku. 

oba pracovní tlaky p. 

měření dalších přechodových charakteristik. Přechodová 

průtoku vzduchu je 

grafu dynamické odezvy systému je patrné, že dynamický 

[43], [40] 

 

změny průtoku 



 

 

 

 

4.3.2 Přechodová charakteristika změny tlaku
Přechodová charakteristika 

pracovního tlaku je zachycena na

systému na změnu průtoku z

Obrázek 

4.3.3 Charakteristika změny zatěžovacího momentu
Proměřena byla také reakce motoru na

pracovním tlaku p a kons

charakteristika je zachycena na

že mezi veličinami platí nepřímá úměra

Obrázek 99 - Charakteristika změny zatěžovacího momentu
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Přechodová charakteristika změny tlaku 
Přechodová charakteristika otáček motoru v závislosti na

je zachycena na obrázku 98. Charakteristika je velmi podobná reakci 

změnu průtoku z obrázku 97 a dosažení ustáleného stavu trvalo 

Obrázek 98 - Přechodová charakteristika změny tlaku

harakteristika změny zatěžovacího momentu
řena byla také reakce motoru na změnu brzdného momentu při

a konstantním řídicím napětí průtokového ventilu 

charakteristika je zachycena na obrázku 99. Z obrázku 99 a předchozích měření je patné

že mezi veličinami platí nepřímá úměra. Čas ustálení nastal opět do dvou sekund.

Charakteristika změny zatěžovacího momentu a 

na skokové změně 

velmi podobná reakci 

leného stavu trvalo dvě sekundy. 

 
změny tlaku 

harakteristika změny zatěžovacího momentu 
změnu brzdného momentu při konstantním 

cím napětí průtokového ventilu Ur. Výsledná 

a předchozích měření je patné, 

dvou sekund. 

 
a otáček 



 

 

 

 

Na obrázku 100 je zachyc

při skokové změně pracovního tlaku 

prudce vzroste a poté pozvolna klesá se

nenormalizované hodnoty veličin.

přes sebe a graf obsahuje dvě svislé osy.

Obrázek 

Pro lepší porovnání byla vytvoře

zachycující krouticí moment 

jako u charakteristiky na obrázku

průtokového ventilu a graf obsahuje dvě svislé osy.

Obrázek 101
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je zachycena charakteristika změny krouticího momentu 

skokové změně pracovního tlaku p. Z obrázku 100 je patrné, že krouti

zroste a poté pozvolna klesá se vzrůstajícími otáčkami. Charakteristika zachycuje 

nenormalizované hodnoty veličin. Průběhy obou měřených veličin jsou

a graf obsahuje dvě svislé osy. 

Obrázek 100 - Charakteristika krouticího momentu 

nání byla vytvořena charakteristika zobrazena na

moment M a otáčky n pneumatického motoru. Měření proběhlo stejně 

obrázku 100 při konstantním řídicím napětí U

a graf obsahuje dvě svislé osy. 

101 - Charakteristika krouticího momentu a otáček

cího momentu M 

je patrné, že krouticí moment 

vzrůstajícími otáčkami. Charakteristika zachycuje 

veličin jsou přeloženy 

 
 

na charakteristika zobrazena na obrázku 101, 

. Měření proběhlo stejně 

Ur proporcionálního 

 
otáček 
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5  Řízení a ovládání pneumatického motoru 
Pro zajištění variabilních možností řízení pneumatického rotačního byly vytvořeny 

komponenty, které lze kombinovat pro vytvoření požadované aplikace. Komponenty lze 

rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pomocné systémy umožňující vyhodnocení 

neměřených veličin z měřených. Druhou skupinou jsou ovladače umožňující odhad 

nastavení systému podle zadaných hodnot. Poslední skupinou jsou regulátory využívající 

zpětnovazební regulace. [3], [41] 

5.1 Pomocné systémy 
Pomocné systémy jsou využity k vyhodnocení, nebo převodu veličin v systému 

řízeného pneumatického motoru. Tyto funkční bloky jsou dál využity při návrhu ovladačů 

a regulátorů motoru. Pomocné bloky mohou být využity také k vyhodnocení neměřených 

veličin při ustáleném běhu motoru. 

5.1.1 Vyhodnocení zátěže motoru 
Pro vyhodnocení zátěže pneumatického motoru byl vytvořen funkční blok, který 

umožňuje stanovit zátěžový moment M z pracovního tlaku p, průtoku vzduchu Q a otáček 

motoru n. Blokové schéma vytvořené komponenty je zachyceno na obrázku 102. 

 
Obrázek 102 - Blok pro vyhodnocení zátěže motoru 

5.1.2 Vyhodnocení řídicího napětí průtokového ventilu 
Další komponenta byla vytvořena pro vyhodnocení řídicího napětí Ur 

proporcionálního průtokového ventilu z pracovního tlaku p a průtoku vzduchu Q. 

Schematický blok je zobrazen na obrázku 103. 

 
Obrázek 103 - Blok pro vyhodnocení řídicího napětí průtokového ventilu 
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5.1.3 Vyhodnocení pracovního tlaku 
Pomocné prvky doplňuje blok pro vyhodnocení pracovního tlaku p z průtoku Q, 

otáček n a krouticího momentu M pneumatického motoru. Vytvořená komponenta 

v podobě bloku s význačnými vstupy a výstupy je zachycena na obrázku 104. 

 
Obrázek 104 - Blok pro vyhodnocení pracovního tlaku 

5.2 Ovladače otáček pneumatického motoru 
Ovladače otáček umožňují nastavení řídicího napětí proporcionálního průtokového 

ventilu podle nastavených parametru a určit další parametry chodu motoru jako například 

krouticí moment M nebo účinnost η. 

5.2.1 Ovladač otáček s pevně nastavenou zátěží 
Ovladač otáček s pevně nastavenou zátěží je zachycen na obrázku 105. Vstupem 

ovladače je nastavený pracovní tlak p a zvolený krouticí moment M a otáčky n. Výstupem 

je řídicí napětí Ur. 

 
Obrázek 105 - Blok ovladače otáček s pevně nastavenou zátěží 

5.2.2 Ovladač otáček s identifikovanou zátěží 
Ovladač otáček s identifikovanou zátěží zachyceny na obrázku 106. Ovladač kromě 

řídicího napětí Ur vyhodnocuje krouticí moment M. Vstupem je pracovní tlak p, průtok 

vzduchu a zvolené otáčky n. 

 
Obrázek 106 - Ovladač otáček s identifikovanou zátěží 



 

 

 

 

5.2.3 Ovladač motoru
Další vytvořenou komponentou připravenou pro návrh říd

pneumatického motoru je ovladač motoru pro nastavené otáčky 

Výstupními hodnotami ovladače jsou pracovní tlak 

Obrázek 107 

5.2.4 Ovladač otáček s optimalizací účinnost
Pro řízení otáček při optimální účinnosti motoru 

Vstupní informací ovladače jsou pouze otáčky 

napětí Ur, hodnotě krouticího momentu 

Obrázek 108

Při proměření příkonu a výkonu pneumatického motoru byl

optimálního krouticího momentu 

v závislosti na pracovním tlaku

sítě. Příklad popsaných charakteristik je zachycen na obrázku

Obrázek 109 - Závislost momentu a otáček 

při optimální účinnosti
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motoru s proměnným pracovním tlakem
Další vytvořenou komponentou připravenou pro návrh říd

pneumatického motoru je ovladač motoru pro nastavené otáčky n a krouti

Výstupními hodnotami ovladače jsou pracovní tlak p a řídicí napětí Ur. 

 
 - Ovladač motoru s proměnným pracovním tlakem

Ovladač otáček s optimalizací účinnosti 
Pro řízení otáček při optimální účinnosti motoru byl vytvořen ovladač otáček. 

Vstupní informací ovladače jsou pouze otáčky n. Ovladač poskytuje informaci o říd

cího momentu M a úrovni pracovního tlaku p. 

 
108 - Ovladač otáček s optimalizovanou účinností

Při proměření příkonu a výkonu pneumatického motoru byly 

cího momentu M v závislosti na otáčkách n a optimálního průtoku 

závislosti na pracovním tlaku p. Tyto závislosti byly využity při trén

Příklad popsaných charakteristik je zachycen na obrázku 109 a obrázku

momentu a otáček 

při optimální účinnosti 

Obrázek 110 - Závislost průtoku a tlaku při 

optimální účinnosti

proměnným pracovním tlakem 
Další vytvořenou komponentou připravenou pro návrh řídicího systému 

a krouticí moment M. 

 

s proměnným pracovním tlakem 

byl vytvořen ovladač otáček. 

. Ovladač poskytuje informaci o řídicím 

 

optimalizovanou účinností 

 stanoveny křivky 

a optimálního průtoku Q 

využity při trénování neuronové 

a obrázku 110. 

průtoku a tlaku při 

optimální účinnosti 



 

 

 

 

5.3 Regulátor pneumatického motoru
Regulátory pneumatického rotačního motoru jsou vyšší formou řízení, než 

vytvořené ovladače zmíněné v předešlé kapitole.

informaci o měřených otáčkách

výstupních veličin při neustáleném stavu motoru.

5.3.1 Regulátor a jeho nastavení
Přechodová charakteristika změny otáček pneumatického motoru je nekmitavá a 

změna ustáleného stavu je rychlá.

použity pro linearizace a normovaní měřenýc

vytvořena a otestována řada různých nastavení. Na obrázku 

pochod bez překmitu žádané hodn

Obrázek 

Pro srovnání je na obrázku 

žádaných otáček, ale s nežádoucími překmity. Volba zaleží na konkrétní aplikaci.

Obrázek 
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pneumatického motoru 
Regulátory pneumatického rotačního motoru jsou vyšší formou řízení, než 

vytvořené ovladače zmíněné v předešlé kapitole. Regulátory pro svou práci potřebují 

informaci o měřených otáčkách n pneumatického motoru a poskytují lepší nastavení 

při neustáleném stavu motoru. 

a jeho nastavení 
Přechodová charakteristika změny otáček pneumatického motoru je nekmitavá a 

změna ustáleného stavu je rychlá. Pomocné bloky tvořené neuronovými sítěmi jsou 

použity pro linearizace a normovaní měřených a nastavených veličin. 

vytvořena a otestována řada různých nastavení. Na obrázku 111 je zachycen regulační 

pochod bez překmitu žádané hodnoty. 

Obrázek 111 - Regulační pochod bez překmitů 

srovnání je na obrázku 112 je zobrazen regulační pochod s rychlým dosažením 

nežádoucími překmity. Volba zaleží na konkrétní aplikaci.

Obrázek 112 - Rychlý regulační pochod 

Regulátory pneumatického rotačního motoru jsou vyšší formou řízení, než 

Regulátory pro svou práci potřebují 

pneumatického motoru a poskytují lepší nastavení 

Přechodová charakteristika změny otáček pneumatického motoru je nekmitavá a 

Pomocné bloky tvořené neuronovými sítěmi jsou 

 Pro regulátor byla 

je zachycen regulační 

 

regulační pochod s rychlým dosažením 

nežádoucími překmity. Volba zaleží na konkrétní aplikaci. 

 



 

 

 

 

Po sérii experimentů s různými hodnotami a metodami nastavení 

byl zvolen proporcionálně integrační regulátor s nastavením proporcionální složky 

integrační složky 2,8. Nastavení je

regulace bez výrazných překmitů

připraven funkční blok pro PID regulátor což usnadnilo implementaci vytvořených 

regulátorů. 

5.3.2 Regulátor otáček s

Regulátor otáček n

motoru rozšiřuje ovladač o možnost reagovat na aktu

krouticí moment M v neustáleném stavu vypočten 

lépe odpovídá skutečnosti. 

aktuální průtok vzduchu Q

zobrazen na obrázku 113. 

Obrázek 113

5.3.3 Regulátor otáček s

Regulátor otáček s optimalizovanou účinností

vychází z původního ovladače

řídicí Ur napětí, ale také pracovní tlak

žádané otáčky nw. Krouticí moment 

zatížení motoru rozdílným

rotační motor s nižší účinností.

Obrázek 114 -

110 

Po sérii experimentů s různými hodnotami a metodami nastavení 

byl zvolen proporcionálně integrační regulátor s nastavením proporcionální složky 

2,8. Nastavení je vhodným kompromisem mezi rychlostí regulace 

překmitů žádané hodnoty. V prostředí LabVIEW

připraven funkční blok pro PID regulátor což usnadnilo implementaci vytvořených 

otáček s identifikovanou zátěží 

n s identifikovaným krouticím momentem 

motoru rozšiřuje ovladač o možnost reagovat na aktuální otáčky motoru. 

neustáleném stavu vypočten z měřených otáček

odpovídá skutečnosti. Vstupními informacemi regulátoru jsou pracovní tlak 

Q, měřené otáčky n a žádané otáčky nw. 

 
113 - Blok regulátoru otáček s identifikovanou zátěží

otáček s optimalizovanou účinností

Regulátor otáček s optimalizovanou účinností je na obrázku

původního ovladače s optimalizovanou účinností. Regulátor stanovuje nejenom 

ale také pracovní tlak p. Vstupní informací jsou pouze měřené otáčky n a 

cí moment M je dán podle křivek maximální účinnosti 

rozdílným brzdným momentem než stanoveným, pracuje pneumatický 

účinností. 

 
- Blok regulátoru otáček s optimalizovanou účinností

Po sérii experimentů s různými hodnotami a metodami nastavení PID regulátorů 

byl zvolen proporcionálně integrační regulátor s nastavením proporcionální složky 0,739 a 

vhodným kompromisem mezi rychlostí regulace a 

LabVIEW měřicí stanice je 

připraven funkční blok pro PID regulátor což usnadnilo implementaci vytvořených 

cím momentem M pneumatického 

ální otáčky motoru. Protože je 

z měřených otáček, výsledná hodnota 

Vstupními informacemi regulátoru jsou pracovní tlak p, 

. Blok regulátoru je 

lok regulátoru otáček s identifikovanou zátěží 

í 

na obrázku 114. Komponenta 

Regulátor stanovuje nejenom 

Vstupní informací jsou pouze měřené otáčky n a 

je dán podle křivek maximální účinnosti ηηηη a při 

pracuje pneumatický 

optimalizovanou účinností 
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6 Závěr 
Disertační práce předkládá návrh řízení pneumatického lamelového motoru a 

vznikla jako součást výzkumu pneumatických zařízení katedry. V návrhu řízení rotačního 

pneumatického pohonu bylo provedeno seznámení s oblastí pneumatiky. Pro potřeby práce 

bylo nutné prostudovat řadu dílčích oblastí. První oblastí byla zařízení pro výrobu, úpravu 

a uchování stlačeného vzduchu. Důležitou oblastí zájmu práce jsou řídicí prvky 

pneumatických obvodů a výkonné pneumatické členy. Práce tak poskytuje soubor 

informací o pneumatických obvodech a jednotlivých prvcích. Velká pozornost je věnována 

konstrukci pneumatických motorů, jejich rozdělení a vlastnostem, které jsou důležité 

při volbě pneumatického pohonu v konkrétní aplikaci. Analýza pneumatických prvků 

pomohla lépe pochopit fungování pneumatických obvodů. Na rozbor pneumatických prvků 

navazuje kapitola předkládající stručný souhrn informací o teorii systémů a řízení 

se zaměřením na dynamické systémy. Kapitola je doplněna rešerší používaných metod a 

přístupů k vnitřnímu a vnějšímu popisu dynamických systémů. V navazující části jsou 

popsány moderní elektronické měřicí a řídicí systémy. Úvodní část disertační práce je 

uzavřena popisem biologických algoritmů. V kapitole jsou přestaveny umělé neuronové 

sítě a možnosti jejich využití. V práci je také popsán postup užití neuronových sítí 

od vytvoření přes natrénování, až po verifikaci natrénované sítě. Informace o neuronových 

sítích jsou doplněny rozborem genetických algoritmů. Analýza se zaměřuje na princip 

genetických algoritmů a možnosti využití. 

V dalším kroku byly provedeny přípravné práce a byl navržen měřicí přípravek 

pro měření motorů malých výkonů. Vytvořený konstrukční návrh byl prověřen pomocí 

kontrolních výpočtů a simulací. Pro výsledný návrh byla zpracována jeho technická 

dokumentace. Technická dokumentace obsahuje kusovník všech normalizovaných i 

nenormalizovaných dílů a montážní plán. Pro nenormalizované součásti měřicího 

přípravku byla vytvořena výkresová dokumentace. Podle výkresové dokumentace byla 

realizována jeho výroba. Po kompletaci měřicího přípravku bylo zařízení instalováno 

v laboratoři pneumatických systémů. Pro měřicí přípravek byl vytvořen řídicí systém, který 

umožňuje nastavení řídicích parametrů a záznam měřených veličin. Řídicí systém 

umožňuje také částečnou automatizaci, což usnadnilo a urychlilo identifikační měření. 

Následně byla prověřena funkčnost měřicího přípravku a využitelnost přípravku 

pro získání důležitých informací o řízeném motoru. Provedená měření prověřila vlastnosti 

použitých akčních a měřicích prvků. Při úvodních měřeních a testování byly odhaleny 

nedostatky v zatěžovací části měřicího přípravku. Tyto nedostatky byly odstraněny 

drobnými konstrukčními úpravami. Díky měření byly získány důležité informace 

o chování motoru a celé regulované soustavy. Proměřeny byly otáčkové a zátěžové 
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charakteristiky motoru pro různé pracovní tlaky a průtoky vzduchu. Byly získány 

informace o rozběhovém krouticím momentu identifikovaného motoru. Proměřena byla 

také závislost krouticího momentu na otáčkách a průtoku vzduchu při různém pracovním 

tlaku. Proměřeny byly rovněž dynamické charakteristiky popisující chování motoru 

v neustáleném stavu při změně vstupních proměnných. Protože měření odhalila silnou 

nelinearitu řízeného motoru, byly otestovány a srovnány dvě aproximační metody 

umožňující linearizaci řízení daného motoru pomocí inverzní nelinearity. Pro analytický 

přístup i pro řešení pomocí neuronových sítí byl vytvořen pracovní postup a nastíněny 

možnosti implementace do řídicího systému. Pro volbu struktury a nastavení neuronových 

sítí byly využity genetické algoritmy. Vybrán byl přístup využívající neuronové sítě, 

protože neuronové sítě poskytovaly lepší výsledky a lze je snadno opětovně použít 

pro aproximaci dalších funkčních závislostí. 

Práce je uzavřena vytvořením sady komponent pro ovládání a zpětnovazební 

regulovaní řízeného motoru. Vytvořena byla také řada komponent pro vyhodnocení 

neměřených veličin z veličin měřených. Při návrhu řízení pneumatického motoru 

se podařilo prokázat, že neuronové sítě poskytují silný nástroj doplňující klasické metody 

řízení a lze je snadno použít jako aproximační prostředek. V práci se podařilo prokázat, že 

pro návrh struktury na nastavení neuronových sítí lze využít genetické algoritmy a prověřit 

tak vhodnost mnoha různých řešení. 

6.1 Zhodnocení výsledků a nových poznatků 
Práce byla vytvořena samostatně pod dohledem školitele. V počátcích práce nastala 

řada komplikací, hlavně s přístupem k laboratořím, vybavení a zdroji stlačeného vzduchu. 

Disertační práce předkládá obsáhlé studium lamelových pneumatických motorů a jejich 

vlastností. Vlastnosti lamelových motorů byly ověřeny řadou měření. Práce poskytuje 

porovnání aproximace funkčních závislostí pomocí analytického přístupu a pomocí 

neuronových sítí. Nastíněno je využití genetických algoritmů pro podporu neuronových 

sítí. Popsány jsou jednotlivé kroky konstrukce a realizace měřicího přípravku 

pro identifikaci motorů. Vytvořená soustava je požívána jako učební pomůcka pro výuku 

studentů. Soustavu lze snadno využít i pro identifikaci jiných motorů. Disertační práce 

předkládá návrh měřicího systému ve formě komponent. To umožňuje snadné změny a 

přizpůsobení konkrétní aplikaci. Popsaná je také optimalizace účinnosti motoru, která je 

velkým nedostatkem pneumatických zařízení. 

Práce nastiňuje možnosti a metody vnějšího popisu systému. Předložen je přistup 

k identifikačním měřením rotačních pohonů. Významným prvkem je využití neuronových 

sítí v aproximaci technických signálů a využití genetických algoritmů pro tvorbu struktury 

neuronových sítí. 



 

 

113 

 

 

Použitá literatura 
[1] Automatizace a automatizační technika: systémové pojetí automatizace. Brno: 

Computer Press, 2014. ISBN 9788025136287 

[2] BOBÁL, Vladimír. Identifikace systémů. 1. vyd., Ediční středisko VUT v Brně v Čs. 

redakci VN MON, 1990. ISBN 80-214-0125-7 

[3] BONE, Gary M.; XUE, MantianT.; FLETT, Justin. (2015). Position control of hybrid 

pneumatic-electric actuators using discrete-valued model-predictive control, 

Mechatronics, Vol. 25, 1-10, doi: 10.1016/j.mechatronics.2014.10.009 

[4] DAMM, Ricardo. B.; RESENDE, Mauricio. G.C.; RONCONI, Débora. P.: A biased 

random key genetic algorithm for the field technician scheduling problem. Computers 

& Operations Research, 2016, 75: 49-63. 

[5] GAYAKWAD, Ramakant A. a Leonard. SOKOLOFF. Analog and digital control 

systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, c1988. ISBN 978-01-303-3028-4. 

[6] HANUŠ, Bořivoj a Milan BALDA . [AJ.]. Základy technické kybernetiky I: Určeno 

posl. 2. roč. fak. strojní a 3. roč. fak. textilní. 3. vyd. Liberec: Vys. škola strojní a 

textilní, 1989. ISBN 8070830018 

[7] HARRIS, Paul; LINKE, Barbara; SPENCE, Stephen. (2015). An energy analysis 

of electric and pneumatic ultra-high speed machine tool spindles, 22nd Cirp 

Conference on Life Cycle Engineering, Vol. 29, 239-244, 

doi: 10.1016/j.procir.2015.02.046 

[8] HLAVÁČ, Zdeněk. Metody numerické minimalizace: Studijní materiály [online]. 

Plzeň: Katedra mechaniky, 2015 [cit. 2017-10-28]. 

Dostupné z: https://www.kme.zcu.cz/download/predmety/448-dso5.pdf 

[9] HUBÁČEK, Jiří. Vnější popis systému: Studijní materiály [online]. Zlín: Fakulta 

aplikované informatiky, 2007 [cit. 2017-10-28]. 

Dostupné z: http://195.178.94.43/CAAC_PHP/CAAC/cesky/analyza/s_vnejpop/s_vne

jpop.php 

[10] JACOBS, O. L. R. Introduction to control theory. 2nd ed. New York: Oxford 

University Press, c1993. ISBN 978-0-19-856249-8. 

[11] JANEČEK, Josef. Řízení ve stavovém prostoru: Kanonické tvary stavového 

popisu [online]. Liberec: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 

2012 [cit. 2017-10-28]. 

Dostupné z: http://www.fm.tul.cz/esf0247/index.php?download=947 



 

 

114 

 

 

[12] KAINKA, Burkhard. Měření, řízení a regulace pomocí PC: [vývoj hw a sw 

pro praxi]. Praha: BEN - technická literatura, 2003. PC &elektronika.  

ISBN 80-7300-089-x 

[13] KHALIL, Hassan K. Nonlinear systems. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice 

Hall, c2002. ISBN 01-306-7389-7. 

[14] KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanismy. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita, 2005. ISBN 80-2480-880-3 

[15] KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanizmy. Díl I., Pneumatické prvky a systémy. 

Dot. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998.  

ISBN 80-7078-306-0 

[16] KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanismy. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita, 2005. ISBN 80-248-0879-x 

[17] KÓSA, Patrik; PALKOVA, Zuzana.; OLEJAR, Martin. (2015). Model of pneumatic 

press controlled by PLC, ICERI 2015: 8th International Conference of Education, 

Research and Innovation, 6945-6952 

[18] KREIDL, Marcel a Radislav ŠMÍD. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza 

signálu. Praha: BEN - technická literatura, 2006. Senzory neelektrických veličin. 

ISBN 80-7300-158-6 

[19] LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy 

technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. 

[20] LIU, Jin-Long; HE, Fai; WANG, Jian-Hua (2014). Improving pneumatic vane motor's 

energy efficiency by exhaust air recycling, International Conference on Energy and 

Power Engineering, 24-29 

[21] LU, Chia-Hua.; HWANG, Yean-Ren (2016). Modeling of an air motor servo system 

and robust sliding mode controller design, Journal of Mechanical Science and 

Technology, Vol. 26, No. 4, 1161-1169, doi: 10.1007/s12206-012-0220-2 

[22] MITCHELL, Tom M. Machine Learning. New York: McGraw-Hill, c1997. 

ISBN 00-704-2807-7. 

[23] MODRLÁK, Osvald. Teorie automatického řízení II.: Základy analýzy a syntézy 

ve stavovém prostoru [online]. Liberec: Katedra řídicí techniky, 2004 [cit. 2017-

1028]. Dostupné z: http://vincenzo.servegame.com/upload/killer/tar2_zas.pdf 

[24] NAVRÁTIL.Petr Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících 

regulátorů. Zlín, 2007. Disertační práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí 

práce prof. Ing. Vladimír Bobál CSc. 



 

 

115 

 

 

[25] NEVRLÝ, Josef. Modelování pneumatických systémů. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-300-5. 

[26] OLEHLA, Miroslav, Slavomír NĚMEČEK a Ivan ŠVARC. Automatické řízení. 

Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-972-1 

[27] RALSTON, Anthony. a Philip. RABINOWITZ. A first course in numerical analysis. 

2nd ed. Mineola, NY: Dover Publications, 2001. ISBN 04-864-1454-x. 

[28] RALSTON, Anthony. Základy numerické matematiky, První české vydání. Praha, 

Academia, 1973, 21-116-73. 

[29] Řízení technologických procesů: Studijní materiály [online]. Zlín: Fakulta aplikované 

informatiky [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://rtp.webzdarma.cz/vlastnosti2.php 

[30] SAMARASINGHE, Sandhya. Neural networks for applied sciences and engineering, 

2nd ed. Auerbach, Boca Raton, 2007, ISBN 978-084-9333-750. 

[31] SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Přeložil Jiří 

HANDLÍŘ. Praha: Evropa - Sobotáles, 2005. ISBN 808670610 

[32] SNYDER, Lawrence V.; DASKIN, Mark S: A biased random key genetic algorithm 

for the field technician scheduling problem. Computers & Operations Research, 2016, 

75: 49-63. 

[33] STREJC, Vladimír. Kybernetika: Stavové rovnice v teorii regulace [online]. Praha: 

Academia, 1969 [cit. 2017-10-28]. 

Dostupné z: http://www.kybernetika.cz/view_file.html?item=234 

[34] ŠÍMA, Jiří a Roman NERUDA. Teoretické otázky neuronových sítí. Praha: 

Matfyzpress, 1996. ISBN 80-85863-18-9. 

[35] ŠULC, Bohumil a Miluše VÍTEČKOVÁ. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. 

Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03007-5. 

[36] ŠVARC, Ivan. Automatizace: automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2002. ISBN 978-80-2142-087-8 

[37] ŠVARC, Ivan. Automatické řízení. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2011. ISBN 978-80-214-4398 

[38] TANAKA, Yutaka; SAKAMA, Sayako; NAKANO, Kazuo; KOSODO, Hiroshi 

(2014). Comparative study on dynamic characteristics of hydraulic, pneumatic, and 

electric motors, Proceedings of the Asme/Bath Symposium on Fluid Power and 

Motion Control 



 

 

116 

 

 

[39] Úvod do pneumatiky: Učebnice Festo Didactic. Postgraduální studium. Přeložil Pavel 

BENEŠ, přeložil Antonín MYKISKA. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 

1989. ISBN 80-01-00130-x 

[40] VAVRUŠA, Svatomír. Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými 

metodami. Zlín, 2006. Disertační práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí 

práce prof. Ing. Petr Dostál CSc. 

[41] WANG, Lei.; LI, Dao-Fei.; XU, Huan-Xiang.; FAN, Zhi-Peng.; DOU, Wen-Bo.; YU, 

Xiao-Li. (2016). Research on a pneumatic hybrid engine with regenerative braking 

and compressed-air-assisted cranking, Proceedings of The Institution of Mechanical 

Engineers Part D-Journal of Automobile Engineering, Vol. 230, No. 3, 406-422, 

doi: 10.1177/0954407015586706 

[42] ZHENG, Jia-Nian; CHIEN, Chen-Fu; GEN, Mitsuo: Multi-objective multi-population 

biased random-key genetic algorithm for the 3-D container loading problem. 

Computers & Industrial Engineering,  89 2015, 80-87. 

[43] ZÍTEK, Pavel a Antonín VÍTEČEK. Návrh řízení podsystémů se zpožděními a 

nelinearitami. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01939-x. 

  



 

 

117 

 

 

Publikace autora 
[1] VAVROUŠEK, Miroslav. Workshop pro doktorandy: Moderní metody návrhu 

softwaru. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, s. 268 - 272. 

ISBN 978-80-7372-765-9. 

[2] VAVROUŠEK, Miroslav. Workshop pro doktorandy: Návrh zařízení pro měření 

charakteristik malých pohonů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, 

s. 260 - 264.ISBN 978-80-7372-765-9. 

[3] VAVROUŠEK, Miroslav. Workshop pro doktorandy FT a FS TU v Liberci: Instalace 

měřicí soustavy pro identifikaci malých pohonů. Liberec: Technická univerzita 

v Liberci, 2013, s. 198-201. ISBN 978-80-7372-987-5. 

[4] VAVROUŠEK, Miroslav. Technical computing Prague 2013:Návrh diskrétního 

estimátoru a regulátoru pro řízení spojité regulované soustavy. Praha: Institute of 

Chemical Technology, 2013. ISBN 987-80-7080-863-4. 

[5] VAVROUŠEK, Miroslav. Proceedings of the2014 15th International Carpathian 

Control Conference (ICCC):Identification of pneumatic rotational motor. Velké 

Karlovice, Wellness Hotel Horal, Czech Republic, May 28-30, 2014. IEEE Catalog 

Number: CFP1442L-CDR. ISBN: 978-1-4799-3527-7. 

[6] VAVROUŠEK, Miroslav. Principia cybernetica 2014:Využití neuronových sítí 

pro ovládání pneumatického motoru. Bratislava a Kočovice, Slovenská republika  

3.-5. 09 2014, s. 27 - 29. ISBN 987-80-227-4220-7. 

[7] VAVROUŠEK, Miroslav, Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile 

Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL: Linearization of Pneumatic 

Rotational Engine Control System. s. 238 - 242. Liberec: TU of Liberec, 2014.  

ISBN 978-80-7494-100-9. 

[8] VOTRUBEC, VAVROUŠEK. Mechatronika 2014: Control system of rotary 

pneumatic motor Brno: University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-4817-9. 

[9] KOBLASA, VAVROUŠEK, MANLIG. Mathematical Methods in Economics 2015: 

Two dimensional Bin Packing Problem in batch scheduling. Plzeň: ZČU, 2015.  

ISBN 978-80-261-0539-8. 

[10] VAVROUŠEK, M. Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering 

and Faculty of Mechanical Engineering TUL: Influence of the structure 

on the possibilities of neural networks. s. 254-258. Liberec: TU of Liberec, 2015. 

ISBN 978-80-7494-229-7. 



 

 

118 

 

 

[11] VAVROUŠEK, Miroslav. The application of neural networks for function values 

approximation. In: Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci,  2015, s. 6. ISBN 978-80-7494-256-3. 

[12] KOBLASA, František, Miroslav VAVROUŠEK a František MANLIG. Three 

dimensional Bin Packing Problem in batch scheduling. In: 34th International 

Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings. 

Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016, s 407 – 412. ISBN 978-80-7494-296-9. 

[13] KOBLASA, František, Miroslav VAVROUŠEK a František MANLIG. Three 

dimensional Bin Packing Problem with heterogeneous batch constraints. In: 35th 

International Conference Mathematical Methods in Economics Conference 

Proceedings.  1. vyd.  Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017,  

s. 330-335. ISBN 978-80-7435-678-0. 


