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Anotace: 
 Hlavním cílem této bakalářské práce je zprovoznění modelu skleníku s připojením 
automatu Tecoreg TR202 od firmy Teco. Model je řízen pomocí fuzzy regulace s možností 
ručního řízení a vizualizací realizovanou pomocí softwaru Reliance od firmy Geovap. Vedlejším 
úkolem bylo vytvořit fuzzy regulační smyčku v softwarovém prostředí Matlab/Simulink. Oba 
úkoly se podařilo úspěšně vyřešit.  
 
 
 
Abstract: 
 Main goal of this Bachelor´s Thesis is to make model of greenhouse and connect the PLC 
Tecoreg TR202 by Teco. Model is controlled by fuzzy regulation with optional hand controll and 
vizualization created by Reliance software designed by Geovap. Secondary quest was creation of 
fuzzy regulation loop using software enviroment Matlab/Simulink. Boath quests were sucsefully 
completed. 
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1. Úvod 
 
 Úkolem této bakalářské práce je předělat a modernizovat model skleníku za pomoci 

automatu Tecoreg TR202 a s použitím fuzzy regulace. Model skleníku není nový. Mým úkolem 

je připojit nový automat a vytvořit a vyladit řídící program v softwarovém prostředí Mosaic.  

 Oproti starému  modelu bude navíc použito čidlo snímající atmosférickou vlhkost ve 

skleníku (viz. příloha 1) a nebude použita klapka určující směr toku vzduchu větrným tunelem, a 

to z důvodu nedostatečné rychlosti regulačního zásahu. 

 Použity budou čtyři analogové vstupy: snímání teploty okolí, teploty u topné cívky, 

teploty ve skleníku a atmosférické vlhkosti ve skleníku. 

 Výstupy regulátoru budou ovládány digitálně. Akčními prvky budou větrák, topná cívka, 

větrací klapky a zálivka. 

 Regulované veličiny budou teplota ve skleníku a relativní atmosférická vlhkost ve 

skleníku. 

 Systém neumožňuje přímo regulované veličiny snižovat, pouze zvyšovat. Pro snížení se 

dá ale využít atmosférická vlhkost okolí a teplota okolí. Tyto hodnoty proto tvoří nejnižší 

dosažitelné hodnoty obou regulovaných veličin. 

  Nad rámec zadání bych rád vytvořil vizualizaci celého systému. 

 
 

 
Obr. 1 - Schéma modelu skleníku 
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2. Cíle 
  
 Cílem této práce je vytvořit funkční model simulující chování skleníku a vyzkoušet na 

něm způsob, jakým je možné použit fuzzy regulaci v  praxi. Hlavními překážkami při plnění 

tohoto úkolu bude potřeba naučit se pracovat v prostředí Mosaic, pochopit a opravit již existující 

elektrické zapojení modelu a výsledný program propojit s vizualizačním systémem Reliance. 

Dalším zásadním problémem bude to, že na vypracování celé bakalářské práce bude oproti 

předchozím letům podstatně méně času. 

 Z hlediska výsledného chování modelu ovládaného automatem bych chtěl dosáhnout 

toho, aby byl automat schopen udržet ve skleníku teplotu a vlhkost blízkou žádané hodnotě. 

Také bych považoval za přínos to, aby se dal model ovládat ručně, a to tak, aby ruční ovládání 

odpojilo automatickou regulaci a při spuštěném ručním ovládání by byl model řízen pouze 

uživatelem pomocí vizualizačního softwaru. Také bude potřeba ošetřit některé stavy, které by 

mohly ohrozit bezpečnost. Konkrétně se jedná o možné přehřátí topné cívky a následné vzplanutí 

modelu. Tento stav bude mít přednost před samotnou regulací vnitřních parametrů skleníku. 

Vzhledem k tomu, že model nemá žádné prostředky k tomu, aby snižoval teplotu ve skleníku 

pod teplotu okolí, měla by automatická regulace být automaticky odpojena při překročení 

maximální teploty okolí. 

 Vedlejším úkolem bude vytvořit simulaci teoretického chování soustavy po připojení 

fuzzy regulátoru. Tady jako největší komplikaci očekávám to, že nebude úplně snadné nastavit 

fuzzy pravidla a fuzzy množiny tak, abych dosáhl přesnosti regulace alespoň 20%. 

 Teplota a vlhkost se v přirozeném prostředí ovlivňují. Z toho plyne že řízení dané 

soustavy nebude triviální, proto bude použita fuzzy regulace. 
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3. Fuzzy logika 

 Fuzzy logika se od Aristotelovské logiky v mnohém liší. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že 

Aristotelovská logika využívá k popisu dané skutečnosti dva termíny. Například černá a bílá. 

Fuzzy logika se ale neomezuje pouze na dva termíny. K popsání dané skutečnosti využívá fuzzy 

logika celý interval stavů od bílé po černou.  

 Fuzzy logika využívá místo hodnot 0 a 1 hodnotu míry příslušnosti prvku do dané fuzzy 

množiny. Fuzzy množinu si lze představit jako kopec obecného tvaru. Zavedeme-li si fuzzy 

množinu 'jsme nahoře' a budeme stát dole pod kopcem, míra příslušnosti patřící této fuzzy 

množině bude 0 (lze zapsat jako µ=0). Budeme-li na vrcholu kopce, bude míra příslušnosti rovna 

1(µ=1). Budeme-li těsně pod vrcholem, bude se míra příslušnosti blížit k jedné (např. µ=0,8). 

Mezi úpatím a vrcholem se tedy budou nacházet vrstevnice, které budou cestou od úpatí k 

vrcholu nabývat hodnot od 0 do 1. Příklad fuzzy množiny je na obrázku 2. 

 V reálných aplikacích se používá fuzzy jazykových proměnných, což jsou proměnné, 

popsané fuzzy množinami. Obvykle jde o fuzzy množiny typu hodně, málo, trochu atp. Tyto 

fuzzy množiny nazýváme fuzzy čísla. Fuzzy čísla se obvykle zapisují ve tvaru  trojúhelníků a 

nebo lichoběžníků. Výhodou fuzzy čísel je jejich snadný zápis, který lze realizovat pomocí tří 

nebo čtyř čísel. Příklad dvou fuzzy čísel tvaru trojúhelníku je na obrázku 3. 

 Intervalu, na kterém se definují fuzzy proměnné, se říká universum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Příklad fuzzy množiny 
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3.1. Fuzzyfikace 

 Protože fuzzy regulace je regulací pomocí lingvistických proměnných, potřebujeme 

prostředek, který by převedl hodnoty ze vstupů na lingvistické proměnné (například z hodnoty 

teplota je 22°C na hodnotu teplota je 'nízká'). Na každé proměnné obvykle bývá definováno 

několik fuzzy čísel. Úkolem fuzzyfikace je přiřadit k dané fuzzy proměnné aktuální míru 

příslušnosti ke všem fuzzy číslům, které jsou na ní definovány. Rozsah měr příslušnosti veličiny 

k fuzzy číslu je většinou 0 až 1 .V případě automatu Tecoreg TR202 jsou míry příslušnosti v 

rozsahu 0 až 65535. 

 

 Příklad 1: 

Senzor měřící teplotu vyšle do regulátoru aktuální hodnotu teploty 30°C. Rozsah hodnot veličiny 

teplota je 0 až 100°C. Fuzzy proměnné teplota náleží 3 fuzzy čísla pojmenované 

TEPLOTA_NÍZKÁ, TEPLOTA_DOBRÁ, TEPLOTA_VYSOKÁ. 

 

Formální definice fuzzy proměnné teplota: 

Fuzzy proměnná teplota T=<teplota,{ TEPLOTA_NÍZKÁ (0,0,25,50), TEPLOTA_DOBRÁ (25, 

45, 55, 75), TEPLOTA_VYSOKÁ (50, 75, 100, 100)}, UT>, kde UT =<0,100>. 

 

Fuzzy čísla jsou definována: 

TEPLOTA_NÍZKÁ: 0, 0, 25,50 

TEPLOTA_DOBRÁ: 25, 45, 55, 75 

TEPLOTA_VYSOKÁ: 50, 75, 100, 100 

 
Obr. 3 - Fuzzy množiny příklad 1 
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Míry příslušnosti fuzzy veličiny teplota k jejím fuzzy číslům při hodnotě teploty 30°C tedy jsou: 

µ(TEPLOTA_NÍZKÁ)= 0,8 

µ(TEPLOTA_STŘEDNÍ)=0,2 

µ(TEPLOTA_VYSOKÁ)= 0 

viz. obr. 3 

 

Tím jsme zjistili, že výrok 'teplota je nízká' platí s 80% pravdivostí, výrok 'teplota je střední' platí 

s 20% pravdivostí a výrok 'teplota je vysoká' platí s pravdivostí 0%. 

3.2. Fuzzy AND a fuzzy OR 

 Rozdíl mezi Aristotelovskou logikou a fuzzy logikou spočívá v tom, že Aristotelovská 

logika má pouze dva stavy: pravda, nebo nepravda. Fuzzy logika ale obsahuje celý interval stavů 

od nepravdy k pravdě. To je důvodem, proč nelze v počítání s fuzzy čísly použít klasický AND 

nebo klasický OR. Řešením tohoto problému jsou fuzzy AND a fuzzy OR.  

 Fuzzy AND je průnik dvou fuzzy čísel. Lze si ho představit jako dva ventily stejné 

velikosti, kterými proudí voda, zapojené sériově za sebou. Když první ventil propustí 80% vody 

a druhý 20% vody, tak soustavou může protéct pouze 20% vody. V praxi to potom vypadá tak, 

že výsledek operace fuzzy AND je minimum z hodnot do operace vložených. 

 

 
 
  

 
 
 
Obr. 4 - Fuzzy AND 
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 Fuzzy OR je na rozdíl od fuzzy ANDu sjednocením dvou fuzzy čísel. Pro představu si lze 

představit, že se jedná o dva ventily propouštějící vodu zapojené paralelně. Takže když první 

ventil propustí 80% vody a druhý ventil pouze 20% vody, tak celou soustavou proteče 80% 

vody. Praktické použití je, že když do operace fuzzy OR vložím dvě hodnoty, tak výsledkem 

operace bude větší z těch hodnot. 

 Existují ovšem i jiné interpretace fuzzy ANDu než minimum a fuzzy ORu než maximum, 

viz [6]. 

 

 
 

 
 
 
 

Obr. 5 - Fuzzy OR 
 

3.3. Fuzzy implikace 

  Implikace vyjadřuje vztah mezi dvěma booleovskými proměnnými v tom stavu, že když 

první proměnná je pravda a druhá proměnná je nepravda, tak celá implikace není pravdivá. Ve 

všech dalších případech je implikace pravdivá. Toto je ovčem implikace Aristotelovské logiky, 

která se ale u fuzzy logiky použít nedá, protože tam se nám stane, že první výrok je pravda 

například z 80% a potom nemáme aparát na vyhodnocení výsledku implikace. Proto potřebujeme 

fuzzy implikace. Fuzzy implikace se nejčastěji používá ve třech podobách: 

 

 Gödelova fuzzy implikace: 

 

 

 

 

Rov. 1 - Gödelova fuzzy implikace [1] 
 

Když z α vyplývá β, tak je implikace pravdivá pro případ, že α je menší nebo rovno β. V 

opačném případě je výrok pravdivý s pravdivostí β. 
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 Lukasiewiczova fuzzy implikace: 

 

 

 

 

Rov. 2 - Lukasiewiczova fuzzy implikace [1] 
 

Když z α vyplývá β, tak je implikace pravdivá pro případ, že α je menší nebo rovno β. V 

opačném případě je výrok pravdivý s pravdivostí 1- α + β. 

 

 Goguenova fuzzy implikace: 

 

 

 

 

 

Rov. 3 - Goguenova fuzzy implikace [1] 

 

Když z α vyplývá β, tak je implikace pravdivá pro případ, že α je menší nebo rovno β. V 

opačném případě je výrok pravdivý s pravdivostí β /α. 

 

 Mamdaniho implikace: 

 

)}(),(min{),( yxyx BARc µµµ =  

Rov. 4 - Mamdaniho implikace 

 

Výsledná míra příslušnosti Rc je minimum z měr příslušnosti A a B. 

 

 Larsenova implikace: 

)}(*)(),( yxyx BARL µµµ =  

Rov. 5 - Larsenova implikace 

 

Výsledná míra příslušnosti RL je součin měr příslušnosti A a B. 
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3.4. Defuzzyfikace 

 Defuzzyfikace je postup, kdy z fuzzy popisu objektu potřebujeme dostat jeho číselný 

popis. Většinou hodnotu výstupu nějakého akčního členu. 

 Způsob, který používá automat Tecoreg, spočívá v tom, že se přiřadí každému fuzzy číslu 

jedna hodnota, takzvaný singlton, která se omezí aktuální mírou příslušnosti k patřičné fuzzy 

množině. Ze všech singltonů se potom vypočítá těžiště a výsledkem je průmět těžiště do 

vodorovné osy. Pro názornost ale uvedu příklad s vlastním algoritmem, který sečte jednotlivé 

míry příslušnosti vynásobené zvoleným koeficientem. 

 

 Příklad 2: 

Zjistili jsme, že míry příslušnosti veličiny teplota k jednotlivým fuzzy množinám jsou: 

 

TEPLOTA_NÍZKÁ: 0,8 

TEPLOTA_STŘEDNÍ: 0,2 

TEPLOTA_VYSOKÁ: 0 

 

Pro defuzzyfikaci můžeme například přiřadit jednotlivým mírám příslušností váhy a sečíst je. 

Zvolíme třeba tyto váhy: 

 

TEPLOTA_NÍZKÁ: 0,2 

TEPLOTA_STŘEDNÍ: 0,3 

TEPLOTA_VYSOKÁ: 0,5 

 

Hodnotu defuzzyfikace si označíme například DFZ a vznikne tedy vzorec: 

0,2* TEPLOTA_NÍZKÁ + 0,3* TEPLOTA_STŘEDNÍ + 0,5* TEPLOTA_VYSOKÁ = DFZ. 

Rov. 6 - Defuzzyfikace obecně 

 

Po dosazení nám tedy vyjde: 

DFZ =  0,2 * 0,8 + 0,3 * 0,2 + 0,5 * 0 = 0,16 + 0,06 + 0 = 0,22 

Rov. 7 - Defuzzyfikace dosazení 

 

Tím jsme zjistili, že při tomto způsobu defuzzyfikace je výsledná hodnota veličiny teplota 0,22 a 

tuto hodnotu můžeme ještě nějak upravit, je-li to potřeba, a zapsat na výstup regulátoru. 
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3.5. Fuzzy regulace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6 - Schéma fuzzy regulace 

 
 Fuzzy regulace vznikla proto, aby umožnila používat lingvistické proměnné jako 'trochu', 

'středně' nebo 'hodně.' Používá se obvykle tam, kde již nestačí klasická regulace. Pokud je řízená 

soustava z nějakého důvodu moc složitá pro tradiční logické řízení, například je silně nelineární, 

nastupuje fuzzy řízení. Výhoda fuzzy řízení spočívá v tom, že k dosažení požadovaného 

výsledku nám stačí to, že danou soustavu umí někdo ručně ovládat. 

 Princip fungování fuzzy regulace spočívá v systému pravidel. Pokud chceme regulovat 

nějakou soustavu a obsluha ví, co se má kdy stát, jsme schopni zásahy obsluhy převézt na systém 

pravidel typu IF-THEN, kterým jsme schopni přidělit různé váhy. 

 Celý proces fuzzy regulace probíhá v několika krocích. Prvním krokem je načtení 

aktuální hodnoty regulované veličiny. V případě regulace s regulační odchylkou se vypočte 

regulační odchylka. Tato hodnota se následně fuzzyfikuje. Na základě aplikace fuzzy pravidel se 

vypočtou hodnoty fuzzy výstupní proměnné. 

 

 Příklad 3: 

Ukázka fuzzy pravidel. Máme regulovanou veličinu, například teplotu, a akční zásahy větrej a 

top. Písmeno e značí regulační odchylku. Budeme-li chtít udržet regulační odchylku na hodnotě 

'malá', budou fuzzy pravidla vypadat následovně. 

 

IF e_teplota_kladná THEN topení_netopí and větrák větrá 

IF e_teplota_malá THEN topení_netopí and větrák nevětrá 

IF e_teplota_záporná THEN topení_topí and větrák nevětrá 
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4. Matematický model řízené soustavy 
 
 Úkolem práce s fuzzy regulací matematického modelu bylo získat zkušenosti 

s fuzzyfikací, defuzzyfikací a nastavování pravidel pro následnou fuzzy regulaci modelu 

skleníku. Matematický model skleníku neznáme. 

 Pokud známe rovnici soustavy, kterou chceme řídit pomocí fuzzy regulátoru, můžeme 

simulovat její chování pomocí vhodného softwarového nástroje. V tomto případě byl použit 

software Matlab/Simulink. Simulováno bylo chování soustavy s přenosovou funkcí:  

 

130s216s320s

1
23

+++
=y . 

Rov. 8 - Přenosová funkce regulované soustavy 

 

 Zdůrazňuji, že se nejedná se o přenosovou funkci modelu skleníku. Soustava má dva 

vstupy: žádanou veličinu a regulační odchylku. Výstup má jeden. Pro simulaci by mohly být 

použity různé varianty PID regulátorů, zvolen byl regulátor typu P. 

 Pro simulaci v softwaru Simulink jsem musel vytvořit regulační obvod se zpětnou 

vazbou. Zapojení se sestává z bloků, které jsou: blok žádané veličiny (w), blok fuzzy regulátoru 

(Fuzzy Logic Controller) a blok přenosové funkce (Transfer Fcn) soustavy. Výsledné zapojení 

vypadá takto: 

Obr. 7 - Schéma zapojení řízené soustavy 

 

 Regulátor podle sestaveného systému pravidel přiřadí vstupním veličinám odpovídající 

hodnotu výstupní veličiny. Universum vstupních i výstupních hodnot leží na intervalu od 0 do 1. 
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4.1. Fuzzy pravidla 
 Pravidla byla v regulátoru definována takto: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8 - Fuzzy pravidla v systému Simulink 
 

4.2. Fuzzyfikace 
 Fuzzyfikace vstupních veličin je realizována pomocí těchto fuzzy čísel: 
 
 Teplota - žádaná veličina (w) 

Obr. 9 - Fuzzy čísla náležící hodnotě w 
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 Teplota - regulační odchylka (e) 

Obr. 10 - Fuzzy čísla náležící hodnotě e 
 
 

4.3. Defuzzyfikace  
 Defuzzyfikace výstupní veličiny probíhá podle tohoto grafu: 
 
 Teplota - výstupní veličina (u) 

Obr. 11 - Fuzzy čísla náležící hodnotě u 
  

4.4. Shrnutí 
 Ideální chování takto řízené soustavy by samozřejmě mělo být takové, že hodnota 

výstupní veličiny by měla být stejná jako žádaná hodnota. Toho se mi ale nepodařilo dosáhnout, 

protože jsem nebyl schopen docílit 100% optimalizace pravidel a fuzzy čísel. Proto je výsledné 

chování simulované soustavy takové, že hodnota výstupní veličiny se blíží žádané hodnotě, ale 

přesně jí nedosáhne. Jedná se tedy o regulaci s trvalou regulační odchylkou. 
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4.5. Chování systému 
 
 Výsledné chování soustavy s rozmezím žádané veličiny 0 až 1: 
 

y(w=0,2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 - Chování simulovaného systému při w=0,2 
 
 

y(w=0,5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 13 - Chování simulovaného systému při w=0,5 
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y(w=0,7): 
 
 
 

    Obr. 14 - Chování simulovaného systému při w=0,7 
 

4.6. Znázornění pravidel 
 
 2D graf závislosti výstupní hodnoty na vstupech (tmavě modrá = nízká, žlutá = vysoká): 

Obr. 15 - Závislost výstupní hodnoty na vstupech (2D) 
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 3D graf závislosti výstupní hodnoty na vstupech: 
 

Obr. 16 - Plošný graf 
 
 Schéma určující hodnotu výstupu pro w=0,5. Levý sloupec zobrazuje hodnotu regulační 

odchylky, prostřední sloupec hodnotu žádané veličiny a pravý sloupec zobrazuje hodnotu 

výstupu. 

Obr. 17 - Závislost výstupní hodnoty na vstupech (sloupcově) 
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5. Průběh opravy modelu a způsob připojení regulátoru  
 
 Hlavním zásahem do starého modelu skleníku byla výměna automatu, která byla 

nezbytná, protože starý automat nepodporoval fuzzy logiku. Bylo potřeba dodat dva nové zdroje, 

jeden 24Vss a jeden 5Vss. Důvodem, proč bylo potřeba přidat druhý zdroj na 24Vss, je to, že 

napětí vycházející z usměrňovače je sice dostatečně stabilní na napájení automatu, ale 

nevyhovuje pro napájení snímačů. Po připojení na tento nestabilní zdroj vykazovaly snímače 

velký šum. 

 Zdroj napětí o velikosti 5Vss bylo nutno přidat kvůli napájení snímače atmosférické 

vlhkosti, který v původním modelu nefiguroval. 

 Problémem se také ukázala být klapka, která reguluje tok vzduchu větrným tunelem. 

Jejím účelem je to, že při nastavení klapky doleva po směru proudění vzduchu proudí do 

skleníku vzduch, který není zahřívaný topnou spirálou. Přestavení klapky je ale tak pomalé, že 

nemá význam pokoušet se s ní regulovat tok vzduchu tunelem. Zvolil jsem tedy tu variantu, že 

klapka je permanentně nastavena vpravo po směru proudění. 

 Jak se ukázalo později, potíž byla i s ventilem zálivky, protože vypověděl službu. 

Přestože solenoid fungoval dobře, ventil se nepřestavil do polohy otevřeno. Tento problém jsem 

odstranil výměnou ventilu za nový. 

 Bylo zapotřebí ošetřit i fakt, že jediné cenově dostupné čidlo vlhkosti s napěťovým 

výstupem má rozsah výstupu 0-4V, zatímco automat má rozsah napěťového vstupu 0-2V. Tento 

problém byl vyřešen za pomoci děliče napětí, realizovaného sériovým zapojením odporu o 

velikosti 15MΩ. 
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5.1. Připojení automatu 

 Automat Tecoreg TR202 je pro komunikaci s PC vybaven sériovým portem RS 232. 

Problém by mohl nastat při snaze připojit k automatu novější PC, protože ty již nebývají 

vybaveny sériovými porty. K tomu by bylo potřeba použít korekci z RS 232 na USB. Já jsem 

automat připojoval k PC se sériovým portem, proto nebyl problém. Po připojení kabelu je nutné 

nakonfigurovat spojení v prostředí Mosaic. Pro softwarové připojení automatu je nutné v 

prostředí Mosaic vytvořit nový projekt, potom otevřít okno Manažer projektu přes záložku 

Projekt (viz obrázek 38) . Správné nastavení komunikační rychlosti, komunikačního kanálu a 

dalších pro připojení automatu Tecoreg TR202 je na tomtéž obrázku. K připojení automatu 

použitého v úloze řízení skleníku je ještě nutné uvést heslo tecoreg.  

Obr. 18 - Manažer projektu v prostředí Mosaic 
 

5.2. Kalibrace teploměrů 

 Z důvodu absence původní dokumentace jsem byl nucen provést kalibraci teploměrů 

použitých v modelu skleníku. Ke kalibraci jsem použil kalorimetr značky Grant s regulačním 

zařízením značky Tectra. Pro vyhodnocení výsledků jsem použil software lineární regrese 

pracující na principu metody nejmenších čtverců. Tak jsem docílil toho, že znám přímku 

udávající vztah mezi hodnotou naměřenou automatem a skutečnou teplotou. Výrobce uvádí 

maximální chybu měření ±0,02°C. 
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 Naměřené hodnoty: 

Teploměr - skleník Teploměr - cívka Teploměr - okolí Teplota vody v kalorimetru 

1333 2690 2807 24 

1464 2763 2984 30 

1572 2822 3149 35 

1682 2883 3326 40 

1792 2943 3504 45 

1900 3005 3694 50 

2010 3066 3889 55 

2120 3129 4073 60 

2228 3190   65 

2339 3252   70 

2447 3314   75 

2558 3378   80 

Tab.1 - Naměřené hodnoty 

 

 Hodnoty ve sloupcích Teploměr - skleník, Teploměr - cívka a Teploměr - okolí jsou 

výstupy teploměrů změřené automatem při dané teplotě okolí. 

 

 Výpis z programu Lineární regrese pro teploměr měřící teplotu ve skleníku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.19 - Lineární regrese - teplota ve skleníku 
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 Výpis z programu Lineární regrese pro teploměr měřící teplotu cívky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.20 - Lineární regrese - teplota cívky 
 
 
 Výpis z programu Lineární regrese pro teploměr měřící teplotu okolí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.21 - Lineární regrese - teplota okolí 
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5.3. Vztah mezi atmosférickou vlhkostí a teplotou 

 V přírodě je možné pozorovat, že během dne, kdy teplota stoupá, klesá vlhkost. Zároveň 

když je v noci teplota nejnižší, je nejvyšší vlhkost. Důvod je ten, že se změnou teploty se mění 

podíl vody rozpustné ve stejném objemu vzduchu. Protože jdou tyto dvě veličiny proti sobě, dají 

se obtížně regulovat.  

 V modelu skleníku jsem také pozoroval závislost vlhkosti na teplotě, což je ale z větší 

části způsobeno nedokonalostí modelu. Nedokonalost modelu spočívá v tom, že na malý prostor 

proudí suchý vzduch příliš výkonný větrák, a tak kdykoliv se reguluje teplota, tak tento jev vnáší 

chybu do měření vlhkosti. Problém jsem částečně eliminoval tím, že jsem vytvořil časovač, který 

nechá modelu čas k promísení obvykle suššího vzduchu z cívky s vlhkým vzduchem ve skleníku, 

než se vlhkost opět vyhodnotí. 
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6. Programování regulátoru TR202 
 

6.1. Volba automatu 

 Automat Tecoreg TR202 je programovatelný automat vyráběný firmou TECO. Je 

vybaven 5 digitálními vstupy, 4 analogovými vstupy, 4 digitálními výstupy a 4 analogovými 

výstupy. Pro programování automatu slouží prostředí Mosaic. Prostředí Mosaic umožňuje 

programování podle normy IEC 61131 a to v jazycích LD, ST, IL a FBD. Program pro fuzzy 

řízení modelu skleníku bude psán v jazyku IL, který je podobný makroassembleru. 

 Automat Tecoreg TR202 funguje podobně jako většina ostatních automatů v cyklech. Na 

začátku každého cyklu automat přečte hodnoty na vstupech a uloží si je do vstupního registru. 

Potom následuje vykonání uživatelského programu a zápis hodnot na výstupy automatu. Během 

cyklu se hodnoty na výstupech nemění. 

 Důvodem, proč je použit zrovna regulátor Tecoreg TR202, je to, že je schopen pracovat s 

fuzzy instrukcemi FUZ (fuzzyfikace) , DFZ (defuzzyfikace), ANF (fuzzy AND) a ORF (fuzzy 

OR). Dalším důvodem je to, že pro potřeby řízení modelu skleníku má automat dostačující počet 

vstupů i výstupů a to jak digitálních, tak analogových. Není tedy potřeba připojovat k automatu 

žádné rozšiřující moduly. 

6.2. Programování automatu 

 Programování automatu probíhá tak, že uživatel píše kód do bloků uživatelských procesů, 

s výjimkou deklarace proměnných, jež se uvádí před prvním procesem. Základním procesem je 

proces P0, který se ukončuje instrukcí E0. Proces P0 je základní, protože se vykonává v každém 

cyklu. Uživatelských procesů je mnoho a je zbytečné uvádět všechny, v případě potřeby se dají 

vyhledat v programátorské příručce k automatům TECO nebo v nápovědě v prostředí Mosaic. 

Do uživatelských procesů se píší instrukce uživatelského programu, které se vykonávají odshora 

směrem dolů. Když automat dojede na poslední řádku uživatelského programu, končí stávající 

cyklus a začne další cyklus opět od prvního řádku. 

 Ruční řízení bylo realizováno pomocí procesu P10. Proces P10 se vykonává pouze v 

případě, že je splněná nějaká uživatelská podmínka. V tomto případě nastavení bitu 

uživatelského registru RW 22.1 na hodnotu log1. Tím se odpojí program pro automatické řízení 

a začne se vykonávat podprogram pro ruční řízení. 

 V uživatelském programu je třeba často odskakovat do podprogramů. Podprogramy se 

píší do uživatelského procesu P60, protože proces P60 se nevykonává, když přijde běžně na 

řadu. Z podprogramu se program vrací pomocí instrukce RET. Pro skok do podprogramu se 
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používají instrukce skoku. Možností je více, ale v programu pro řízení skleníku jsem použil 

instrukce CAD a CAC. Instrukce CAD skočí do podprogramu uvedeného v operandu instrukce v 

tom případě, že na vrcholu zásobníku je nenulová hodnota. Příkaz CAC naopak skočí do daného 

podprogramu v případě, že hodnota na vrcholu zásobníku je 0. Toho se využívá z důvodu, že se 

pomocí skoků do podprogramů dají vytvořit akční zásahy. 

 

 Příklad 4: 

Skok do podprogramu se provede tak, že načtu na vrchol zásobníku se načte hodnota logické 

proměnné označené jako porovnani_topeni. Pokud bude hodnota porovnani_topeni nenulová, 

vykoná se podprogram s návěštím topení, který nastaví digitální výstup automatu číslo 8 na 

hodnotu logická 1. 

 

P 0 

ld porovnani_topeni 

cad topeni 

E 0 

. 

. 

. 

P 60 

topeni: 

ld #1 

set do8 

ret 

E 60 

6.3. Fuzzyfikace v instrukcích automatu 

 Před samotným programováním fuzzyfikace je nezbytné deklarovat na začátku programu 

tabulku a pole. Tabulka se deklaruje pomocí deklarace #table. Následuje typ proměnné, které 

bude tato tabulka obsahovat, a název tabulky. Tím se vytvoří tabulka proměnných, do které se 

následně zapíší vrcholy lichoběžníku definujícího fuzzy číslo. Pole se vytvoří jako běžný registr, 

jen s tím rozdílem, že na konci definice uživatel uvede počet prvků pole do hranaté závorky. 

 Při programování fuzzy logiky je nezbytná instrukce FUZ. Ta načte hodnotu vybraného 

vstupu, načte index tabulky fuzzy čísel a načte index pole, do kterého potom zapíše výsledky. Po 

vyhodnocení instrukce budu mít v předem vytvořeném poli hodnoty měr příslušnosti aktuální 
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hodnoty vstupu k daným fuzzy množinám. Tím jsem tedy provedl fuzzyfikaci aktuální hodnoty 

veličiny, která mě zajímá. Nevýhodou je, že funkce FUZ není předdefinovanou instrukcí, ale je 

třeba ji načíst z nějakého místa na disku PC. Jedná se tedy o uživatelskou instrukci, takzvanou 

USI. 

 

 Příklad 5: 

Příklad na fuzzyfikaci. První je třeba si uložit soubor fz.uid na dané místo na disku, v mém 

případě do složky rj, umístěné na disku C. Soubor fz.uid se nachází ve složce USI, která je 

jednou ze složek, které vzniknou po nainstalování programu Mosaic. Poté je třeba funkci zavolat 

tak, jak je to vidět na prvních dvou řádcích níže uvedeného programu. Funkci FUZ ale 

nemůžeme dále v uživatelském programu volat pomocí instrukce FUZ, proto musíme změnit její 

název. Já jsem si zvolil zkratku FZ. Dále je třeba vytvořit si pole proměnných typu word, do 

kterého se nám uloží výsledek fuzzyfikace. Toto pole jsem si nazval Fuzzyfikace. Poté je třeba 

vytvořit tabulku fuzzy množin. Fuzzy množiny se vytvoří pomocí zapsání 4 čísel (vrcholů 

lichoběžníku) do tabulky. Tuto tabulku jsem si nazval Zlom. Potom už stačí v uživatelském 

programu v některém procesu načíst postupně index tabulky obsahující fuzzy množiny, index 

pole, kam chceme zapsat hodnoty měr příslušností, a vstup, ze kterého se má hodnota načíst. 

Poté následuje už pouze instrukce FZ. 

   

#usi ufz = C:\rj\fz.uid 

#def FZ usi ufz 

#reg word Fuzzyfikace[1] 

#table word Zlom = 1000, 1100, 1150, 1600, 

                1150, 1600, 1650, 1700 

 

P 0 

ld __indx (Zlom) 

ld __indx (Fuzzyfikace) 

ld ai6 

FZ 

E 0 
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6.4. Výpis z programu 

6.4.1. Deklarace proměnných 

#usi ufz = C:\rj\fz.uid 

#def FZ usi ufz 

#usi uanf = C:\rj\anf.uid 

#def FAND usi uanf 

#usi udfz = C:\rj\dfz.uid 

#def DF usi udfz 

#def as #457 

#def ac #815 

#def ao #281 

#def avlh #369 

#def bs #369176 

#def bc #1948970 

#def bo #538414 

#def bvlh #273822 

#def vstup_casovace 1 

#def sekunda 2 

#def hodnota_casovace1 2 

#def hodnota_casovace2 6 

#def hodnota_casovace3 rw40 

#def hodnota_casovace4 rw42 

#def podminka_casovace 0 

#def t_zadana rw0 

#def v_zadana rw2 

#def rucni_rizeni rw4 

#def rucni_topeni rw6 

#def rucni_vetrak rw8 

#def rucni_klapky rw10 

#def rucni_zalivka rw12 

#def indikator_topeni rw14 

#def indikator_vetrak rw16 

#def indikator_klapky rw18 

#def indikator_zalivka rw20 
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#def indikator_t_sklenik rw22 

#def indikator_t_civka rw24 

#def indikator_t_venku rw26 

#def indikator_vlhkost rw28 

#def indikator_horkacivka rw30 

#def indikator_vystepok rw32 

#def vystup rw34 

#def vystup_vlh rw36 

#reg word ts 

#reg word tc 

#reg word to 

#reg word ro 

#reg word c1 

#reg word c2 

#reg word c3 

#reg word c4 

#reg word vs 

#reg word ro_vlh 

#reg word vystup_casovace1 

#reg word vystup_casovace2 

#reg word vystup_casovace3 

#reg word vystup_casovace4 

 

#table word TAB_ro = -10000, -10000, -120, -80, 

-110, -80, -30, -20, 

-30, 0, 5, 15, 

10, 30, 80, 100, 

80, 120, 10000, 10000 

#reg word MP_ro[5] 

 

#table word TAB_tc = 0, 0, 2000, 2000, 

1900, 2400, 3000, 3600, 

3580, 3600, 10000, 10000 

#reg word MP_tc[3] 
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#table word TAB_to = 0, 0, 2000, 2000, 

1900, 2400, 3000, 3500, 

3300, 3600, 10000, 10000 

#reg word MP_to[3] 

 

#table word TAB_pom = -32767, -32767, -21845, -21845, 

-21845, -21845, -10922, -10922, 

-10922, -10922, 0, 0, 

0, 0, 10922, 10922, 

10922, 10922, 21845, 21845, 

21845, 21845, 32767, 32767 

#reg word MP_pom[6] 

 

#table word TAB_ro_vlh = -120, -120, -10, 0, 

-1, 0, 0, 1, 

0, 10, 120, 120 

#reg word MP_ro_vlh[3] 

 

#table word TAB_vlh_pom = -32767, -32767, -10922, -10922, 

-10922, -10922, 32767, 32767 

#reg word MP_vlh_pom[2] 

 

#table word TAB_zadana_casovac = 0, 0, 2650, 2650, 

2651, 2651, 2850, 2850, 

2851, 2851, 3050, 3050, 

3051, 3051, 10000, 10000 

#reg word MP_zadana_casovac[4] 

 

#reg word ht[4] 

#reg word tt[4] 

#reg word tv[4] 

#reg word hv[4] 

#reg word n[14] 

#reg word v[15] 

#reg word vys[6] 



Radek Johanna 
Bakalářská práce 

Strana 34 (celkem 65) 

#reg word ov 

#reg word zv[2] 

#reg word vys_vlh[2] 

#table word singltony = -27305, -16386, -5461, 5461, 16386, 27305 

#table word singltony_vlh = -11000, 0, 11000 

 

 V první části zdrojového kódu se nachází instrukce pro volání uživatelských procedur FZ, 

ANF a DFZ. Jedná se procedury označované jako USI, které se musejí volat z nějakého místa na 

pevném disku. Ve zdrojovém kódu náleží volání instrukce vždy dva řádky, jeden začíná #usi a 

druhý #def. 

 Pod voláním těchto instrukcí jsou definovány konstanty potřebné pro přepočet hodnot 

naměřených čidly na hodnoty v setinách stupňů Celsia a na vlhkost v procentech. Tyto konstanty 

jsou ve zdrojovém kódu označeny jako as až bvlh.  

 Potom následují hodnoty potřebné pro chod časovačů. Kdyby bylo potřeba změnit 

nastavení časovačů, stačí přepsat hodnoty za proměnnými hodnota_casovace1 a 

hodnota_casovace2. První hodnota udává pauzu mezi akčními zásahy při stavech trochutop a 

trochuvetrej. Druhá hodnota udává dobu, po kterou se má vykonávat akční zásah. Doby zpoždění 

náběžné hrany časovače 3 a 4 jsou definovány pomocí tabulky a pomocné fuzzyfikace a jejich 

hodnoty jsou vysledovány dlouhodobým pozorováním. Silně nedoporučuji je měnit. 

 Následují deklarace vnitřních proměnných, u kterých záleží na jejich fyzické adrese. 

Použité fyzické adresy jsou uživatelské registry rw0 (teplota žádaná) až rw40 (zpoždění náběžné 

hrany časovače 4). 

 Ještě stále v první části zdrojového kódu jsou obsaženy i proměnné pro ukládání hodnot, 

u kterých nezáleží na tom, kam budou uloženy. Je to část začínající proměnnou ts (teplota ve 

skleníku ve stupních Celsia) a končící proměnnou vystup_casovace4. Tyto proměnné začínají 

instrukcí #reg. 

 Definice fuzzy množin začíná ve zdrojovém kódu instrukcí #table. V každém řádku jsou 

vždy čtyři čísla, která označují vrcholy lichoběžníku. Počet řádků v každé tabulce se tedy vždy 

rovná počtu fuzzy čísel použitých pro danou proměnnou. Pod každou tabulkou je ještě 

deklarováno pole, do kterého se ukládají aktuální hodnoty měr příslušnosti. 

 Pod tabulkami definujícími fuzzy čísla jsou deklarována pole pro zápis hodnot, které 

určují aktuální pravdivost platnosti daného pravidla. 

 Poslední dva řádky před procesem P 0 jsou tabulky singltonů potřebných pro 

defuzzyfikaci hodnot. 
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 Dodatečně jsem ještě použil registry rw40 a rw42 k dynamickému řízení hodnot zpoždění 

časovačů vlhkosti v závislosti na žádané hodnotě teploty. To bylo potřeba z toho důvodu, že čím 

vyšší je žádaná teplota, tak tím rychleji po jejím dosažení skleník opět chladne. A v zájmu toho, 

aby vlhkost měla vždy co nejdelší čas k dosažení rovnovážného stavu, je potřeba hodnoty 

časovačů průběžně měnit. Maximální zpoždění časovačů je dáno aktuální rychlostí, se kterou 

vzduch ve skleníku chladne. 

6.4.2. Fuzzy pravidla a proces P 0 

P 0 

;       Nastaveni casovacu pro zalevani 

ld __indx (TAB_zadana_casovac) 

ld __indx (MP_zadana_casovac) 

ld t_zadana 

FZ 

ld MP_zadana_casovac[0] 

ld #1 

GT 

cad nas_cas0 

ld MP_zadana_casovac[1] 

ld #1 

GT 

cad nas_cas1 

ld MP_zadana_casovac[2] 

ld #1 

GT 

cad nas_cas2 

ld MP_zadana_casovac[3] 

ld #1 

GT 

cad nas_cas3 

;       Prepocet teploty ve skleniku 

ld as 

mud ai4 

sul bs 

did #100 
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wr ts 

;       Prepocet teploty na civce 

ld ac 

mud ai7 

sul bc 

did #100 

wr tc 

;       Prepocet teploty okoli 

ld ao 

mud ai5 

sul bo 

did #100 

wr to 

;       Prepocet vlhkosti 

ld avlh 

mud ai6 

sul bvlh 

did #10000 

wr vs 

;       Vypocet regulacni odchylky 

ld t_zadana 

sub ts 

wr ro 

;       Vypocet regulacni odchylky vlhkosti 

ld v_zadana 

sub vs 

wr ro_vlh 

;       Vypocet regulacni odchylky vlhkosti 

ld to 

ld t_zadana 

GT 

cad korekce_teploty 

;       RUCNI RIZENI 

ld rucni_rizeni 

wr S25.1 
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;       FUZZYFIKACE ro 

ld __indx (TAB_ro) 

ld __indx (MP_ro) 

ld ro 

FZ 

;       FUZZYFIKACE tc 

ld __indx (TAB_tc) 

ld __indx (MP_tc) 

ld tc 

FZ 

;       FUZZYFIKACE to 

ld __indx (TAB_to) 

ld __indx (MP_to) 

ld to 

FZ 

;       FUZZYFIKACE vlhkost 

ld __indx (TAB_ro_vlh) 

ld __indx (MP_ro_vlh) 

ld ro_vlh 

FZ 

;       PRAVIDLA 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr ht[0] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr ht[1] 

;__________ 



Radek Johanna 
Bakalářská práce 

Strana 38 (celkem 65) 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr n[0] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr ht[2] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr ht[3] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr n[1] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr v[0] 

;__________ 
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ld MP_tc[2] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr v[1] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[0] 

FAND 

wr v[2] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr tt[0] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr tt[1] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr n[2] 

;__________ 
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ld MP_tc[1] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr tt[2] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr tt[3] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr n[3] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr v[3] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr v[4] 

;__________ 
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ld MP_tc[2] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[1] 

FAND 

wr v[5] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[4] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[5] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[6] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[7] 

;__________ 



Radek Johanna 
Bakalářská práce 

Strana 42 (celkem 65) 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[8] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr n[9] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr v[6] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr v[7] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[2] 

FAND 

wr v[8] 

;__________ 
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ld MP_tc[0] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr tv[0] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr tv[1] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr n[10] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr tv[2] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr tv[3] 

;__________ 
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ld MP_tc[1] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr n[11] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr v[9] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr v[10] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[3] 

FAND 

wr v[11] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr hv[0] 

;__________ 
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ld MP_tc[0] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr hv[1] 

;__________ 

ld MP_tc[0] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr n[12] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr hv[2] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr hv[3] 

;__________ 

ld MP_tc[1] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr n[13] 

;__________ 



Radek Johanna 
Bakalářská práce 

Strana 46 (celkem 65) 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[0] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr v[12] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[1] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr v[13] 

;__________ 

ld MP_tc[2] 

ld MP_to[2] 

FAND 

ld MP_ro[4] 

FAND 

wr hv[14] 

;       PRAVIDLA VLHKOST 

ld MP_ro_vlh[0] 

wr ov 

ld MP_ro_vlh[1] 

wr zv[0] 

ld MP_ro_vlh[2] 

wr zv[1] 

;       SOUCET HODNOT OD PRAVIDEL 

ld ht[0] 

add ht[1] 

add ht[2] 

add ht[3] 

wr vys[0] 

;__________ 

ld tt[0] 
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add tt[1] 

add tt[2] 

add tt[3] 

wr vys[1] 

;__________ 

ld n[0] 

add n[1] 

add n[2] 

add n[3] 

add n[4] 

add n[5] 

add n[6] 

add n[7] 

add n[8] 

add n[9] 

add n[10] 

add n[11] 

add n[12] 

add n[13] 

wr vys[2] 

;__________ 

ld v[0] 

add v[1] 

add v[2] 

add v[3] 

add v[4] 

add v[5] 

add v[6] 

add v[7] 

add v[8] 

add v[9] 

add v[10] 

add v[11] 

add v[12] 

add v[13] 
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add v[14] 

wr vys[3] 

;__________ 

ld tv[0] 

add tv[1] 

add tv[2] 

add tv[3] 

wr vys[4] 

;__________ 

ld hv[0] 

add hv[1] 

add hv[2] 

add hv[3] 

wr vys[5] 

;       SOUCET HODNOT OD PRAVIDEL VLHKOST 

ld ov 

wr vys_vlh[0] 

ld zv[0] 

add zv[1] 

wr vys_vlh[1] 

;       DEFUZZYFIKACE 

ld __indx(singltony) 

ld __indx(vys) 

DF 

wr vystup 

;       DEFUZZYFIKACE VLHKOST 

ld __indx(singltony_vlh) 

ld __indx(vys_vlh) 

DF 

wr vystup_vlh 

;       Obsluha casovacu 1,2 

ldc podminka_casovace 

cad cas1 

ldc podminka_casovace 

cad cas2 
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ld vystup_casovace1 

ld vystup_casovace2 

cad smaz 

;       Obsluha casovacu 3,4 

ldc podminka_casovace 

cad cas3 

ldc podminka_casovace 

cad cas4 

ld vystup_casovace3 

ld vystup_casovace4 

cad smaz2 

;       Indikace Reliance 

ld ts 

wr indikator_t_sklenik 

ld to 

wr indikator_t_venku 

ld vs 

wr indikator_vlhkost 

ld tc 

wr indikator_t_civka 

ld do8 

wr indikator_topeni 

ld do7 

wr indikator_vetrak 

ld do9 

wr indikator_klapky 

ld do6 

wr indikator_zalivka 

ld MP_to[2] 

ld $001 

GT 

wr indikator_vystepok 

E 0 
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 Proces P 0, jak jsem již uváděl, je základním procesem každého programu a vykonává se 

v každém cyklu. Proces P 0 pro řízení skleníku obsahuje segmenty programu pro přepočet 

hodnot naměřených čidly na hodnoty v setinách stupňů celsia a v procentech vlhkosti, se kterými 

se potom pracuje dál. Proces P 0 také obsahuje části, ve kterých se vypočítává regulační 

odchylka, to jest rozdíl mezi žádanou a aktuální teplotou. Tato proměnná se následně fuzzyfikuje 

a je to nejdůležitější proměnná obsažená ve fuzzy pravidlech. 

 Úplně první částí procesu P 0 je ale pomocná fuzzyfikace přiřazující různým hodnotám 

žádané teploty různě dlouhé zpoždění časovačů vlhkosti. Důvodem jsou různé doby chladnutí 

skleníku pro různé teploty. 

 Za přepočtem hodnot a procedurou pro omezení minimální požadované hodnoty se 

nachází procedura pro vyhodnocení požadavku na ruční řízení. Je-li požadavek na ruční řízení 

aktuálně kladný, zapíše se do registru S25.1 nenulová hodnota a tím se aktivuje proces P 10, 

který v sobě zahrnuje všechny další instrukce potřebné pro chod ručního řízení. 

 Fuzzy pravidla, která následují za příslušným komentářem, jsou napsána tak, aby 

postihovala všechny možné stavy systému. Pravidla pracují s aktuálními hodnotami měr 

příslušností tří hodnot: teploty na cívce, teploty okolí a regulační odchylky teploty ve skleníku. 

Regulační odchylka teploty ve skleníku je definována pomocí pěti fuzzy množin, teplota na 

cívce je definována pomocí tři fuzzy množin a teplota okolí je stejně jako teplota na cívce také 

definována pomocí tří fuzzy množin. Existuje tedy 45 možných kombinací těchto stavů. Proto 

program obsahuje 45 fuzzy pravidel. Pravidla jsou vytvořena pomocí polí a to z důvodu 

přehlednosti a optimalizace programu. Jsou také psána systematicky, protože jinak by nebylo 

možné se v nich vyznat. Každé pravidlo je vytvořeno pomocí dvou instrukcí fuzzy AND a 

zápisem aktuální hodnoty pravdivosti platnosti každého pravidla, který je realizován na konci 

každého pravidla. Aktuální hodnota pravdivosti platnosti daného pravidla se vždy zapíše na 

příslušnou pozici v poli, které náleží příslušnému akčnímu zásahu, který by se měl provést při 

platnosti pravidla. Pravidla jsou zobrazena v tabulce číslo 5. 

 Pravidla pro řízení vlhkosti jsou mnohem jednodušší než pravidla pro řízení teploty. 

Vzhledem k tomu, že máme pouze jeden snímač a jeden akční člen, tak nám stačí tři pravidla. Ty 

jsou napsána obdobně jako pravidla pro řízení teploty.  

 Za sekcí programu obsahující pravidla se nachází část programu pro vyhodnocení hodnot 

daných pravidly. Vyhodnocení probíhá prostým součtem pravdivostních hodnot od všech 

pravidel. Sčítají se vždy veličiny určující jednotlivé akční zásahy. Protože mám pět možných 

akčních zásahů, mám také pět součtů. Hodnoty součtů se potom uloží do patřičných míst v poli 

nazvaném vys, které se následně defuzzyfikuje.  
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 Pro defuzzyfikaci potřebuji načíst pole vys a pole singltony. Výslednou hodnotu 

defuzzyfikace si uložím do proměnné vystup.  

 S vlhkostí to funguje podobně, jen s tím rozdílem, že nemám pět součtů, ale pouze dva, 

protože mám pouze dva akční zásahy. Proto pole vys_vlh nemá pět prvků, ale pouze dva. 

 Proces P 0 v sobě ještě zahrnuje odstavec potřebný pro ovládání časovačů. Časovače jsou 

potřeba čtyři společně se dvěma procedurami, které je vynulují, aby mohly fungovat periodicky. 

Když je aktivní první časovač, tak to znamená, že automat má provádět akční zásah trochutop a 

trochuvetrej. Když se aktivuje druhý časovač, tak se spustí procedura mazající první dva 

časovače. Prvnímu časovači potom trvá nějaký čas, než se znovu aktivuje, čímž vzniká i pauza 

mezi akčními zásahy. Časovače 3 a 4 fungují opačně proti prvním dvou časovačům. Pokud je 

časovač 3 neaktivní, akční zásah se neprovádí. Provede se až po dosažení požadované hodnoty 

zpoždění a trvá, dokud se neaktivuje časovač 4. Tento systém se ale nepoužívá pro situace, kdy 

je regulační odchylka teploty vyhodnocena jako velká. Potom se akční zásah provádí nepřetržitě.  

 Poslední částí obsaženou v procesu P 0 je část, která nahrává aktuální hodnoty do 

proměnných tak, aby potom mohly být zobrazeny ve vizualizačním softwaru Reliance. 

 

 

 

 

 

  Tab. 2 - Vysvětlivky k pravidlům pro řízení vlhkosti ve skleníku 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3 - Pravidla pro řízení vlhkosti ve skleníku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4 - Vysvětlivky k pravidlům pro řízení teploty ve skleníku 
 
 

Regulační 
odchylka: 

Akce: 

0 - Nízká Z - Zalij 

1 - V toleranci N - Nelij 

2 - Vysoká - 

Regulační odchylka: Akce: 

0 Z 

1 N 

2 N 

Regulační 
odchylka: 

Teplota cívky: Teplota okolí: Akce: 

0 - Vysoká záporná 0 - Nízká 0 - Nízká HT - Hodně top 

1 - Nízká záporná 1 - Střední 1 - Střední TT - Trochu top 

2 - V toleranci 2 - Vysoká 2 - Vysoká N - Nic 

3 - Nízká kladná - - V - Ochlaď cívku 

4 - Vysoká kladná - - 
TV - Trochu 

větrej 

- - - 
HV - Hodně 

větrej 
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Regulační 
odchylka: 

Teplota cívky: 
Teplota 
okolí: 

Akce: 

0 0 0 HT 

0 0 1 HT 

0 0 2 N 

0 1 0 HT 

0 1 1 HT 

0 1 2 N 

0 2 0 V 

0 2 1 V 

0 2 2 V 

1 0 0 TT 

1 0 1 TT 

1 0 2 N 

1 1 0 TT 

1 1 1 TT 

1 1 2 N 

1 2 0 V 

1 2 1 V 

1 2 2 V 

2 0 0 N 

2 0 1 N 

2 0 2 N 

2 1 0 N 

2 1 1 N 

2 1 2 N 

2 2 0 V 

2 2 1 V 

2 2 2 V 

3 0 0 TV 

3 0 1 TV 

3 0 2 N 

3 1 0 TV 

3 1 1 TV 

3 1 2 N 

3 2 0 V 

3 2 1 V 

3 2 2 V 

4 0 0 HV 

4 0 1 HV 

4 0 2 N 

4 1 0 HV 

4 1 1 HV 

4 1 2 N 

4 2 0 V 

4 2 1 V 

4 2 2 V 

Tab. 5 - Pravidla pro řízení teploty ve skleníku 

 

 

 

 



Radek Johanna 
Bakalářská práce 

Strana 53 (celkem 65) 

6.4.3. Akční zásahy a ruční řízení 

P 5 

;       VYHODNOCENI TEPLOTA 

ld __indx (TAB_pom) 

ld __indx (MP_pom) 

ld vystup 

FZ 

ld MP_pom[0] 

cad vetrej 

ld MP_pom[1] 

cad trochuvetrej 

ld MP_pom[2] 

cad vypni 

ld MP_pom[3] 

cad vypni 

ld MP_pom[4] 

cad trochutop 

ld MP_pom[5] 

cad top 

 

;       VYHODNOCENI VLHKOST 

ld __indx (TAB_vlh_pom) 

ld __indx (MP_vlh_pom) 

ld vystup_vlh 

FZ 

ld MP_vlh_pom[0] 

cad nelej 

ld MP_vlh_pom[1] 

cad lej 

E 5 

;___________________________________ 

P 10 

ld #0 

set do6 
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ld #0 

set do7 

ld #0 

set do8 

ld #0 

set do9 

;       RUCNI RIZENI 

ld rucni_topeni 

and rucni_rizeni 

wr do8 

ld rucni_vetrak 

and rucni_rizeni 

wr do7 

ld rucni_klapky 

and rucni_rizeni 

wr do9 

ld rucni_zalivka 

and rucni_rizeni 

wr do6 

E 10 

 

 Proces P 5 je proces, který se vykonává, když na něj přijde řada. Nemusí se nijak volat, 

ale vykoná se pouze jednou za 400ms. Proto jsem ho použil pro volání podprogramů. Tím, že se 

vykoná pouze jednou za 400ms, zajišťuje jistou formu hystereze, která by se při použití fuzzy 

logiky dala jen obtížně naprogramovat.  

 První věc, co proces P 5 při řízení skleníku udělá, je to, že načte hodnotu výstupu a s 

použitím pomocné fuzzyfikace rozhodne, jaký akční zásah se má zrovna vykonat. Tato pomocná 

fuzzyfikace není prvkem řízení, je to pouze nástroj pro usnadnění práce. Jejím úkolem je pouze 

přiřadit aktuální hodnotě proměnné vystup vhodný akční zásah. Kdybych nepoužil fuzzyfikaci, 

tak bych musel nadefinovat 5 intervalů a porovnávat, jestli aktuální hodnota výstupu do 

některého patří a potom zjišťovat, do kterého. Takto je to jednodušší a přehlednější. 

 Další část procesu P 5 rozhoduje, jaký akční zásah se má stát. Pomocná fuzzyfikace 

zapíše hodnotu log 1 do příslušného registru a program postupně načítá všechny registry. Když 

narazí na nenulovou hodnotu, tak se vykoná příslušný podprogram uvedený v proceduře P 60, 

který obsahuje akční zásah. 
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 Proces P 10 obsahuje program pro ruční řízení. Aktivuje se v proceduře P 0, jak již bylo 

uvedeno výše. Při aktivním ručním ovládání se odpojí automatická regulace a uživatel má 

možnost vše ovládat ručně. Jediný případ, kdy systém nebude mít plně pod kontrolou nastane, 

když cívka dosáhne kritické teploty. V tom případě bude odpojeno i ruční řízení a systém bude 

chladit cívku do té doby, než její teplota opět klesne na přijatelnou hodnotu. 

 

6.4.4. Podprogramy a ošetření poruchových stavů 

P 60 

top: 

ld #1 

set do8 

ld #1 

set do7 

ld #1 

res do9 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

trochutop: 

ld #1 

res do9 

ld vystup_casovace1 

wr do7 

ld vystup_casovace1 

wr do8 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

vypni: 

ld #1 

res do7 

ld #1 

res do8 

ld #1 
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res do9 

ret 

horkacivka: 

ld #1 

set do7 

ld #1 

res do9 

ld #1 

res do8 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

trochuvetrej: 

ld #1 

res do8 

ld vystup_casovace1 

wr do7 

ld vystup_casovace1 

wr do9 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

vetrej: 

ld #1 

set do7 

ld #1 

set do9 

ld #1 

res do8 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

cas1: 

ld vstup_casovace 

ld hodnota_casovace1 
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ton c1.sekunda 

wr vystup_casovace1 

ret 

cas2: 

ld vstup_casovace 

ld hodnota_casovace2 

ton c2.sekunda 

wr vystup_casovace2 

ret 

cas3: 

ld vstup_casovace 

ld hodnota_casovace3 

ton c3.sekunda 

wr vystup_casovace3 

ret 

cas4: 

ld vstup_casovace 

ld hodnota_casovace4 

ton c4.sekunda 

wr vystup_casovace4 

ret 

smaz: 

ld #0 

wr vystup_casovace1 

ld #0 

wr vystup_casovace2 

ld #0 

wr c1 

ld #0 

wr c2 

ret 

smaz2: 

ld #0 

wr vystup_casovace3 

ld #0 
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wr vystup_casovace4 

ld #0 

wr c3 

ld #0 

wr c4 

ret 

lej: 

ld vystup_casovace3 

wr do6 

ret 

nelej: 

ld #1 

res do6 

ld #1 

cad smaz2 

ret 

nas_cas0: 

ld #50 

wr rw40 

ld #52 

wr rw 42 

ret 

nas_cas1: 

ld #47 

wr rw40 

ld #50 

wr rw 42 

ret 

nas_cas2: 

ld #25 

wr rw40 

ld #28 

wr rw 42 

ret 

nas_cas3: 
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ld #20 

wr rw40 

ld #22 

wr rw 42 

ret 

korekce_teploty: 

ld to 

wr t_zadana 

ret 

E 60 

;___________________________________ 

P 62 

ld #2800 

wr t_zadana 

ld #60 

wr v_zadana 

E 62 

;___________________________________ 

P 63 

ld #2800 

wr t_zadana 

ld #60 

wr v_zadana 

E 63 

;___________________________________ 

P 64 

ld MP_tc[2] 

ld $FFFF 

EQ 

wr indikator_horkacivka 

ld indikator_horkacivka 

cad horkacivka 

E 64 
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 Proces P 60 je proces pro psaní podprogramů. Když přijde běžně na řadu, tak se 

nevykonává. Podprogramy v něm obsažené se vykonají jen v případě, že na něj z nějaké jiné 

procedury skočíme pomocí skoku. Podprogramy obsažené ve zdrojovém kódu jsou top (zapne 

topení a větrák naplno, vypne klapky, vynuluje časovače vlhkosti), trochutop (zapne topení a 

větrák, když je časovač 1 aktivní, vypne klapky, vynuluje časovače vlhkosti), vypni (vypne vše 

týkající se teploty), trochuvetrej (zapne větrák a klapky, když je časovač 1 aktivní, vypne topení, 

vynuluje časovače vlhkosti), vetrej (zapne větrák a klapky naplno, vypne topení, vynuluje 

časovače vlhkosti), smaz1 (restartuje časovače teploty), smaz2 (restartuje časovače vlhkosti), lej 

(zapne zálivku), nelej (vypne zálivku). 

 Procesy P 62 a P 63 jsou v podstatě totožné, vykonají se jen jednou při restartu PLC. 

Jediný rozdíl spočívá v tom, že proces P 63 se vykoná v případě studeného restartu a proces P 62 

v případě teplého restartu. Používám je pro nastavení počátečních hodnot žádané teploty a 

vlhkosti, protože jinak by po restartu byly 0. 

 Proces P 64 je vždy posledním procesem v cyklu, proto se používá jako bezpečnostní. Je 

v něm napsána procedura pro chlazení cívky, když je moc horká. 
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6.5. Popis zdrojového kódu 

 Různé části programu jsou výše barevně označeny a v tomto odstavci bude vždy 

vysvětlena jejich funkce. 

 

Oranžová - Část programu potřebná pro deklaraci vnitřních proměnných, u kterých nezáleží na 

jejich fyzické adrese. 

 

Modrá - Fuzzyfikace a defuzzyfikace. 

 

Zelená - Definice vnitřních proměnných automatu, u kterých mi nezáleží na jejich fyzické adrese 

a jejich využití. 

 

Růžová - Ruční řízení. 

 

Šedá - Přepočty a obsluha časovačů. 

 

Červená - Fuzzy pravidla. 

 

Hnědá - Skoky do podprogramů a řídící podprogramy. 

 

Světle modrá - Ošetření studeného a teplého restartu a záloha při přehřátí cívky. 

 

Fialová - Komunikace s vizualizačním SW. 
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6.6. Vizualizace 

 Aby bylo možné jednoduše ovládat úlohu bez hlubší znalosti zdrojového kódu nebo 

programování vůbec, je velice užitečné vytvořit názorné uživatelské rozhraní HMI – v tomto 

případě byla zvolena vizualizace na PC. Vizualizaci pro úlohu řízení skleníku jsem vytvořil za 

pomoci softwaru Reliance. 

 V horní levé části obrazovky se nachází obrázek s vizualizací činnosti akčních prvků. Pod 

ním jsou grafy zobrazující aktuální hodnotu výstupu a akci, která k ní náleží. V pravém rohu jsou 

modrá tlačítka pro ruční ovládání. Pro aktivaci ručního ovládání je nutno nejprve stisknout 

tlačítko RUČNÍ OVLÁDÁNÍ a poté jsou pod ním k dispozici tlačítka pro jednotlivé akční členy. 

 Pod ručním ovládáním jsou indikátory zobrazující reálné stavy výstupů. Při červené 

barvě jsou vypnuty a při zelené zapnuty. Ukazatele aktuálních hodnot naměřených čidly se 

nachází pod indikátory výstupů. Teploty jsou uvedeny v setinách stupňů Celsia a vlhkost je v 

procentech.  

 Pod ukazateli aktuálních hodnot se nacházejí pole, do kterých uživatel zadává žádané 

hodnoty teploty a vlhkosti. Zcela vespod napravo se nachází indikátory zobrazující stav teploty 

okolí, jestli není moc vysoká, a teploty  u cívky, jestli nepřesáhla maximální povolenou hodnotu. 

Jsou-li ukazatele zelené, tak je vše v pořádku. Když zčervenají, tak jsou aktivní patřičná opatření 

pro ošetření těchto poruchových stavů (viz kap. 6.4.4). 

 Vpravo dole se nachází graf zobrazující průběh teploty a vlhkosti ve skleníku v závislosti 

na čase. 
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Obr. 22 - Vizualizace úlohy řízení skleníku 
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7. Závěr 

 V rámci této bakalářské práce byl vyměněn řídící systém za nový. Byl vytvořen řídící 

program který používá k regulaci kromě standardních nástrojů ČSN ISO 1131-3 také fuzzy 

logiku. K modelu bylo připojeno čidlo atmosférické vlhkosti, bylo přidáno tlačítko centrálního 

vypínání, přibyly dva nové zdroje napájení a byl vyměněn ventil zálivky. Dále byla přidána 

vizualizace celého systému. 

 Model je nyní ve stavu, ve kterém je na něm možné provádět výuku a experimenty s 

fuzzy regulací. Zajímavá je i možnost prakticky si vyzkoušet, vzájemný vztah teploty a vlhkosti. 

 Za povšimnutí stojí i fakt, že pomocí fuzzy logiky je poměrně jednoduché přidávat do 

systému i poměrně složité a nelineární zásahy a další pravidla. To umožňuje postupně vylepšovat 

chování úlohy během jejího životního cyklu. 
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