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ZÁKLADNÍ OZNAÈENÍ A SYMBOLY
a, ai, b, bi
ai

konstanty, vstupní velièiny u logických obvodù
koeficienty levé strany lineární diferenciální (diferenèní) rovnice,
koeficienty mnohoèlenu ve jmenovateli pøenosu
A(w) = modG(jw) = |G(jw)| modul (amplituda) kmitoètového pøenosu, grafické
vyjádøení A(w) = amplitudová (modulová) kmitoètová charakteristika
modul korekèního èlenu
AKÈ
Ao
modul otevøeného (rozpojeného) regulaèního obvodu
(amplitudové) rezonanèní pøevýení, modul regulátoru
AR
modul regulované soustavy
AS
Aw
modul (uzavøeného) regulaèního obvodu
A
stavová matice systému (matice u vektoru x v lineární stavové
rovnici) øádu n [typu (n, n)]
matice pozorovatele dimenze n
AP
koeficienty pravé strany lineární diferenciální (diferenèní) rovnice,
bi
koeficienty mnohoèlenu v èitateli pøenosu
B
vstupní matice systému, stavová matice øízení (matice u vektoru u
v lineární stavové rovnici) typu (n, r)
C
výstupní matice systému (matice u vektoru x v lineární výstupní
rovnici) typu (m, n)
C
propustnost (kapacita) kanálu, kapacita kondenzátoru
koeficient pøenosu integraèní regulované soustavy
cS
d
dopravní zpodìní u diskrétních systémù (èlenù), operátor
zpodìní

G=

]-
komplexní promìnná u obrazu v D transformaci (delta
7

di
D, D
D1, D1
D
D
Di
e
ev (¥)
ew (¥)
E
f
f

A

transformaci) [s1]
koøeny mnohoèlenu s komplexní promìnnou d
operátor pøímé D transformace (delta transformace)
operátor zpìtné (inverzní) D transformace (delta transformace)
výstupní matice øízení (matice u vektoru u v lineární výstupní
rovnici) typu (m, r)
determinant stupnì n, operátor rozptylu, relace zpodìní
determinanty, subdeterminanty
regulaèní odchylka, základ pøirozených logaritmù
trvalá (ustálená) regulaèní odchylka zpùsobená poruchovou velièinou
trvalá (ustálená) regulaèní odchylka zpùsobená ádanou velièinou
operátor støední hodnoty, obraz regulaèní odchylky
obecná funkce, hustota (rozdìlení) pravdìpodobnosti,
speciální zobrazení
obecná pravá strana vektorové stavové rovnice dimenze n
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I=

w
p

kmitoèet [Hz]

F (s)
F
F, F

obraz definovaný v komplexní promìnné s
distribuèní funkce
operátor pøímé F transformace (Fourierovy transformace),
obecný operátor
F1, F1
operátor zpìtné (inverzní) F transformace
(Fourierovy transformace), obecný inverzní operátor
g
obecná funkce, impulzní (váhová) funkce, speciální zobrazení
g
obecná pravá strana vektorové výstupní rovnice dimenze m
g(t)
(spojitá) impulzní (váhová) funkce, grafické vyjádøení g(t) = (spojitá)
impulzní (váhová) charakteristika
g(kT)
diskrétní impulzní (váhová) funkce, grafické vyjádøení g(kT) =
= diskrétní impulzní (váhová) charakteristika
G
pøenosová funkce
G
pøenosová matice
G(d)
(obrazový) D-pøenos (delta pøenos)
G(s)
(obrazový) L-pøenos (Laplaceùv pøenos), L-obraz (spojité) impulzní
(váhové) funkce
G(z)
diskrétní (obrazový) Z-pøenos, Z-obraz diskrétní impulzní (váhové)
funkce
G(z, e), G(z, m) modifikovaný diskrétní (obrazový) Z-pøenos
G(jw) = P(w) + jQ(w) = A(w)ejj(w) kmitoètový pøenos (F-pøenos), grafické vyjádøení
G(jw) = amplitudo-fázová kmitoètová charakteristika
modifikovaný kmitoètový pøenos (modifikovaný F-pøenos), grafické
Gm(jw)
vyjádøení Gm(jw) = modifikovaná kmitoètová charakteristika
pøenos akèního èlenu
GAÈ
odchylkový pøenos poruchy
Gve
Gwe
odchylkový pøenos øízení
pøenos kompenzátoru (kompenzaèního èlenu)
GK
GKÈ
pøenos korekèního èlenu
pøenos modelu
GM
pøenos mìøicího èlenu
GMÈ
GN
ekvivalentní pøenos nelineárního èlenu
pøenos otevøeného (rozpojeného) regulaèního obvodu
Go
pøenos, pøes který pùsobí na regulaèní obvod poruchová velièina
GP
GRP
pøenos pomocného regulátoru
pøenos regulátoru
GR
celkový pøenos regulátoru
GRC
GS
pøenos regulované soustavy
celkový pøenos regulované soustavy
GSC
dílèí èást pøenosu regulované soustavy
GSP
GT
pøenos tvarovaèe (tvarovacího èlenu)
pøenos poruchy
Gv
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Gw
GV
h
hv
hw
h(t)
h(kT)
H
Hi
H
H(s)
H(z)
H(d)
i
I
I
Ii

pøenos øízení
pøenos vzorkovaèe (vzorkovacího èlenu)
pøechodová funkce
pøechodová funkce vyvolaná poruchovou velièinou
pøechodová funkce vyvolaná ádanou velièinou
(spojitá) pøechodová funkce, grafické vyjádøení h(t) = (spojitá)
pøechodová charakteristika
diskrétní pøechodová funkce, grafické vyjádøení h(kT) = diskrétní
pøechodová charakteristika
entropie, Hamiltonova funkce
Hurtwizovy determinanty (subdeterminanty), hlavní rohové minory
Hessovy matice
Hurwitzova matice, Hessova matice
L-obraz (spojité) pøechodové funkce
Z-obraz diskrétní pøechodové funkce
D-obraz diskrétní pøechodové funkce
èinitel interakce, proud
jednotková matice typu (n, n)
informaèní objem (obsah), informaèní tok, relace integrace
integrální kritéria kvality regulace

imaginární jednotka
úèelový funkcionál, moment setrvaènosti
Jacobiova matice, matice v Jordanovì tvaru
relativní diskrétní èas
koeficient pøenosu (zisk), zesílení (|ki| > 1), tlumení (|ki| < 1)
diskrétní èas
zesílení analogového regulátoru
kritické zesílení analogového regulátoru
koeficient pøenosu (zesílení) proporcionální regulované soustavy
kovarianèní funkce
diferenèní konstanta (váha diferenèní sloky) èíslicového regulátoru
proporcionální konstanta (váha proporcionální sloky) èíslicového
regulátoru
KS
sumaèní konstanta (váha sumaèní sloky) èíslicového regulátoru
K
zpìtnovazební matice typu (r, n)
l
dimenze vektoru poruchových velièin v
L
Lagrangeova funkce, indukènost cívky
L, L
operátor pøímé L transformace (Laplaceovy transformace)
operátor zpìtné (inverzní) L transformace (Laplaceovy
L1, L1
transformace)
L(w) = 20logA(w) logaritmický modul (amplituda) kmitoètového pøenosu [dB],
grafické vyjádøení L(w) = logaritmická amplitudová (modulová)
kmitoètová charakteristika

M = -

J
J
k
ki
kT
kP, kR, ro
kPk, kRk, rok
kS
K
KD
KP

A
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LKÈ
Lo
LR

logaritmický modul korekèního èlenu [dB]
logaritmický modul otevøeného (rozpojeného) regulaèního obvodu [dB]
logaritmické (amplitudové) rezonanèní pøevýení [dB] logaritmický
modul regulátoru [dB]
LS
logaritmický modul regulované soustavy [dB]
Lw
logaritmický modul (uzavøeného) regulaèního obvodu [dB]
m
stupeò mnohoèlenu v èitateli pøenosu, dimenze vektoru výstupních
promìnných y, posunutí u modifikované Z transformace, hmotnost
amplitudová bezpeènost
mA
mL = 20log mA logaritmická amplitudová bezpeènost [dB]
M
mnohoèlen v èitateli pøenosu (koøeny = nuly)
M
stavová matice diskrétního systému øádu n
matice øiditelnosti typu (n, n · r)
MR
matice pozorovatelnosti typu (n · m, n)
MP
n
stupeò charakteristického mnohoèlenu, stupeò mnohoèlenu ve
jmenovateli pøenosu, øád diferenciální (diferenèní) rovnice, dimenze
vektoru stavových promìnných x
N
charakteristický mnohoèlen, mnohoèlen ve jmenovateli pøenosu
(koøeny = póly)
N(jw)
Michajlovova funkce, grafické vyjádøení N(jw) = Michajlovova
charakteristika (Michajlovovùv hodograf)
NP(w) = ReN(jw) reálná èást Michajlovovy funkce, grafické vyjádøení NP(w) =
= reálná èást Michajlovovy charakteristiky
NQ(w) = ImN(jw) imaginární èást Michajlovovy funkce, grafické vyjádøení NQ(w) =
= imaginární èást Michajlovovy charakteristiky
N
stavová matice øízení diskrétního systému typu (n, r)
p
vektor sdruených promìnných dimenze n, vektor Lagrangeových
multiplikátorù dimenze n
p
pravdìpodobnost
P
výkon
P(w) = ReG(jw) reálná èást kmitoètového pøenosu, grafické vyjádøení P(w) =
reálná èást kmitoètové charakteristiky
Pm(w) = ReGm(jw) reálná èást modifikovaného kmitoètového pøenosu, grafické
vyjádøení Pm(w) = reálná èást modifikované kmitoètové
charakteristiky
pp
pásmo proporcionality
P
matice øiditelnosti typu (n, n · r)
q
øád integraèního èlenu, øád astatismu (typ) regulaèního obvodu,
operátor pøedstihu
operátor zpodìní
q1, d
Q
kritérium kvality (obecnì)
Q(w) = ImG(jw) imaginární èást kmitoètového pøenosu, grafické vyjádøení
Q(w) = imaginární èást kmitoètové charakteristiky
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Qm(w) = ImGm(jw) imaginární èást modifikovaného kmitoètového pøenosu,
grafické vyjádøení Qm(w) = imaginární èást modifikované kmitoètové
charakteristiky
Q
matice pozorovatelnosti typu (n · m, n) váhová matice øádu n
v kvadratickém úèelovém funkcionálu
r
dimenze vektoru øídicích (vstupních) promìnných u, korelaèní
koeficient
proporcionální konstanta (váha proporcionální sloky, zesílení)
r0, kP
analogového regulátoru
r1, kI
integraèní konstanta (váha integraèní sloky)
analogového regulátoru
r1, kD
derivaèní konstanta (váha derivaèní sloky)
analogového regulátoru
R
redundance, odpor rezistoru, korelaèní funkce
R
váhová matice øádu r v kvadratickém úèelovém funkcionálu
R(jw)
dynamický èinitel regulace
s = a + jw, p komplexní promìnná, nezávisle promìnná u obrazu
v L transformaci (Laplaceovì transformaci) [s1]
koøeny mnohoèlenu s komplexní promìnnou s
si
S
výkonová spektrální hustota
S
váhová matice øádu n v kvadratickém úèelovém funkcionálu
t
(spojitý) èas
doba dosaení maximální hodnoty ym (maximálního pøekmitu)
tm
to, t0
doba odezvy, èas v poèátku t = t0
tr
doba regulace

w
j

Wj =
T

7=

p
w

T, Tv, Dt
Td
TD
TI
Tlk
Ti

7N =

Tn
Tp
Ts, Tå
Tu
u

A

p
wN

èas odpovídající fázi j
symbol transpozice
perioda (doba kmitu)
vzorkovací perioda
dopravní zpodìní u spojitých systémù (èlenù)
derivaèní èasová konstanta
integraèní èasová konstanta
kritická integraèní èasová konstanta
èasová konstanta
kritická perioda
doba nábìhu
doba pøechodu, perioda
náhradní souètová èasová konstanta
doba prùtahu
akèní velièina, øídicí velièina (øízení), vstupní velièina (vstup),
výstupní velièina u logických obvodù, napìtí
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u

vektor øídicích velièin (øízení) dimenze r, vektor vstupních velièin
(vstup) dimenze r
tvarovaná akèní velièina
uT
v
poruchová velièina (porucha)
v
vektor poruchových velièin dimenze l
V
Ljapunovova funkce, Bellmanova funkce
w
ádaná velièina, nezávisle promìnná u bilineární transformace
w
vektor ádaných velièin dimenze n
Wk, Ek
kinetická energie
potenciální energie
Wp, Ep
x
stavová velièina (stav), vstupní velièina u logických obvodù
x
vektor stavových velièin (stav) dimenze n
rovnováný (klidový) stav dimenze n
xr
y
regulovaná velièina, výstupní velièina (výstup)
y
vektor výstupních velièin (výstup) dimenze m
ym = y(tm) maximální hodnota regulované velièiny pøi pøekmitu
nezávisle promìnná u obrazu v Z transformaci []
z = eTs
zi
koøeny mnohoèlenu s komplexní promìnnou z
Z, Z
operátor pøímé Z transformace
operátor zpìtné (inverzní) Z transformace
Z1, Z1
Ze, Zm, Ze, Zm operátor pøímé modifikované Z transformace

= e- = P- = H- = P- operátor zpìtné (inverzní) modifikované Z transformace
a = Re s
g
¶
d

reálná èást komplexní promìnné s
fázová bezpeènost
stupeò mnohoèlenu
stupeò stability, operátor d diference (dopøedné relativní diference),
variace
d(t)
(spojitý) Diracùv jednotkový impulz
d(kT), d(kTv) diskrétní Diracùv jednotkový impulz
D
pøírùstek, operátor dopøedné diference, pøesnost regulaèního
pochodu
Ñ
operátor nabla, operátor zpìtné diference
h(t)
(spojitý) Heavisideùv jednotkový skok
h(kT)
diskrétní Heavisideùv jednotkový skok
e, m
posunutí u modifikované Z transformace

e=
li
L
m

w=
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Gw
Gj

Gj
GW

úhlové zrychlení [rad · s2]
vlastní (charakteristická) èísla, koøeny mnohoèlenu (obecnì),
Lagrangeovy multiplikátory
matice vlastních (charakteristických) èísel øádu n
støední hodnota, funkce pøíslunosti
úhlová rychlost [rad · s1]
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w = 2pf
w = Im s
wm

wN =

p
7N

úhlový kmitoèet [s1]
imaginární èást komplexní promìnné s
mezní úhlový kmitoèet
kritický úhlový kmitoèet

w0, wn
úhlový kmitoèet netlumených kmitù, pøirozený úhlový kmitoèet
rezonanèní kmitoèet
wR
wø
úhlový kmitoèet øezu
vzorkovací kmitoèet
wv
j(w) = argG(jw) argument (fáze) kmitoètového pøenosu, grafické vyjádøení
j(w) = fázová (argumentová) kmitoètová charakteristika
fáze korekèního èlenu
jKÈ
fáze otevøeného (rozpojeného) regulaèního obvodu
jo
jR
fáze regulátoru
fáze regulované soustavy
jS
fáze (uzavøeného) regulaèního obvodu
jw
j
matice pøechodových funkcí
f
fundamentální matice (stavová matice pøechodu)
s
smìrodatná (støední kvadratická) odchylka
s2
rozptyl (variance)
koeficient pomìrného tlumení (pomìrné tlumení)
xi
k
pøekmit
èasové konstanty
ti
Poznámka: Vektory a matice jsou v textu znaèeny tuèným písmem. Výjimku tvoøí
matice j a f, jejich symboly z technických dùvodù jsou oznaèeny podtrením.

HORNÍ INDEXY
*
×
'
''
w
+
1

optimální, vzorkovaný, oznaèení adjungované matice
suboptimální, adaptivní
derivace 1. øádu
derivace 2. øádu
ádaný
pseudoinverzní
inverzní

SYMBOLY NAD PÍSMENY
.

°
~, Ù

A

(totální) derivace podle èasu
støední hodnota
centrovaný
odhad (estimace), kvantovaný
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RELAÈNÍ ZNAMÉNKA
»

=&
=$!

=
Þ
Û

pøiblinì rovno
po zaokrouhlení rovno
korespondence mezi originálem a obrazem
musí být rovno
implikace
ekvivalence

GRAFICKÉ ZNAÈKY
¡
´
´´

®

(jednonásobná) nula
dvojnásobná nula
(jednonásobný) pól
dvojnásobný pól
nelineární systém (èlen)
lineární systém (èlen)
jednorozmìrný (jednorozmìrový) signál
mnohorozmìrový (vícerozmìrný, mnohorozmìrný) signál
souètový èlen

ZKRATKY
adj
arg
dek
deg
det
df
dim
exp
extr
grad
Im
konst
lim
max
min
mod
okt
rand
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adjungovaný
argument
dekáda
stupeò
determinant
definitní, definitnost
dimenze (rozmìr)
exponenciální funkce
extremální, extrém
gradient
imaginární, imaginární èást
konstantní, konstanta
limita
maximální, maximum
minimální, minimum
modul
oktáva
náhodný
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rank
Re
sat
sign
var

hodnost
reálný, reálná èást
nasycení
znaménko, znaménková akce
rozptyl

DOPORUÈOVANÉ ÈESKÉ ZKRATKY A OZNAÈENÍ
AÈ
A/È, A-È
ADR
ADRO
AFKCH
AKCH
AM
AP
AR
ARO
AØ
ASØ
BKO
È/A, È-A
ÈP
ÈR
ÈRO
DÈ
DM
DO
DP
DR
DRO
DØ
DS
ER
ERO
ES
F
FKCH
KM
GMK
GP
HDO

A

akèní èlen
analogovì èíslicový pøevodník
adaptivní regulátor
adaptivní regulaèní obvod
amplitudo-fázová kmitoètová charakteristika
amplitudová kmitoètová charakteristika
amplitudová modulace
analogový poèítaè
analogový regulátor
analogový regulaèní obvod
automatické øízení
automatizovaný systém øízení
bistabilní klopný obvod
èíslicovì analogový pøevodník
èíslicový poèítaè
èíslicový regulátor
èíslicový regulaèní obvod
derivaèní èlen
dálkové mìøení
dálkové ovládání
dynamické programování
dálková regulace, diferenciální (diferenèní) rovnice, diskrétní
regulátor
diskrétní regulaèní obvod
dálkové øízení
dálková signalizace
extremální regulátor
extremální regulaèní obvod
extremální soustava
filtr
fázová kmitoètová charakteristika
kmitoètová modulace
geometrické místo koøenù
geometrické programování
hromadné dálkové ovládání
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HP
HR
CHM
CHR
I
IÈ
IMS
IO
J
K
KCH
KÈ
KLO
KS
LAKCH
LFKCH
LKCH
LO
LP
LRO
M
MÈ
MKO
NP
NRO
OM
OZ
P
PA
PÈ
PD
PI
PID
PO
PR
PRG
PS
PSD
R
RO
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hybridní poèítaè
hlavní regulátor
charakteristický mnohoèlen
charakteristická rovnice
integraèní sloka analogového regulátoru, integraèní analogový
regulátor
integraèní èlen
informaèní mìøicí systém
integrovaný obvod
jednotka
kompenzátor (kompenzaèní èlen), kybernetika
kmitoètová charakteristika
korekèní èlen
kombinaèní logický obvod
kybernetický systém
logaritmická amplitudová kmitoètová charakteristika
logaritmická fázová kmitoètová charakteristika
logaritmická kmitoètová charakteristika
logický obvod
lineární programování
lineární regulaèní obvod
model
mìøicí èlen
monostabilní klopný obvod
nelineární programování
nelineární regulaèní obvod
optimální modul
operaèní zesilovaè
proporcionální sloka u regulátoru, proporcionální regulátor
programovatelný automat
porovnávací èlen, poèítací èlen
proporcionálnì derivaèní analogový regulátor, proporcionálnì
diferenèní èíslicový regulátor
proporcionálnì integraèní analogový regulátor
proporcionálnì integraènì derivaèní analogový regulátor
pohon
pomocný regulátor
program
proporcionálnì sumaèní èíslicový regulátor, èíslicový PI regulátor
proporcionálnì sumaènì diferenèní èíslicový regulátor, èíslicový
PID regulátor
regulátor
regulaèní obvod
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ROG
ØP
S

regulaèní orgán
øídicí poèítaè
regulovaná soustava, sumaèní sloka u èíslicového regulátoru,
sumaèní èíslicový regulátor, èíslicový regulátor I, snímaè
sekvenèní logický obvod
symetrické optimum
standardní tvar
tvarovaè (tvarovací èlen)
teorie automatického øízení
technická kybernetika
technologický proces
teorie øízení
ústøední èlen regulátoru
výroba
vzorkovaè (vzorkovací èlen), vysílací èlen
vìdeckotechnická informace
vstup/výstup
zesilovaè
základy automatizace
Ziegler-Nichols
základy technické kybernetiky

SLO
SO
ST
T, TÈ
TAØ
TK
TP
TØ
ÚÈR
V
V, VÈ
VTEI
V/V
Z
ZA
ZN
ZTK

6,*1È/<
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O KNIZE
Kniha poskytuje ètenáøùm, v návaznosti na systémový úvod pro teorii
automatického øízení, pøehled o analýze a syntéze lineárních regulaèních
obvodù, nelineárních regulaèních obvodù, o diskrétním øízení, o metodách
øeení regulaèních obvodù ve stavovém prostoru. V doplòcích jsou
uvedeny definièní vztahy a základní vlastnosti Laplaceovy transformace
a Z transformace vèetnì Z transformace modifikované. Dále jsou i shrnuty
potøebné poznatky z maticového poètu.
Obsah knihy je urèen technické veøejnosti zajímající se o automatické
øízení.
Chci vyjádøit podìkování vem, kteøí mi byli nápomocni konzultacemi,
výmìnou názorù pøi objasòování skuteèností i souvislostí pøedmìtného
téma, jako i pomocí pøi pøípravì knihy.
Dìkuji za konzultace Doc. RNDr. Jiøímu Karáskovi, CSc., se kterým
jsem si ujasòoval i upøesòoval nìkteré skuteènosti z oblasti pouitého
matematického aparátu.
Dìkuji za spolupráci Doc. Ing. Milui Víteèkové, CSc., která zpracovala
odstavce 2.1.6.5, 2.1.6.6, 2.2.3.8, 4.9.1.6. Vyjadøuji jí i podìkování za
konzultace pøi zpracování odstavce 2.1.10.2.
Rovnì dìkuji za spolupráci Prof. Ing. Vladimíru Vakovi, CSc., který
zpracoval odstavce 4.9.2 a 4.9.3 i za konzultace pøi zpracování kapitoly 4.
Oceòuji pomoc svého doktoranda Ing. Pavla Navrátila pøi dokonèovacích
pracích na textu.
Významnou pomocí mi byly èasté vyjasòování skuteèností a výstiné
pøipomínky k obsahu knihy, které vyplynuly z recenzní èinnosti Prof. Dr.h.c.
Ing. Antonína Víteèka, CSc vèetnì peèlivého proètení textu. Souèasnì
mu dìkuji i za pøíspìvek obsaený v odst. 5.9.
Doc. Ing. Petrovi Vysokému, CSc. dìkuji za pozorné pøeètení textu a
podnìtné pøipomínky.
Koneènì dìkuji své rodinì za podporu a pochopení.
Brno  Zlín,
Prof. Ing. Jaroslav Balátì, DrSc.
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