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Ovládací technika 

Charakteristiky a vlastnosti prvků ovládací techniky 

Při řešení zadání zavedení automatizačních úloh je nutné znát vlastnosti daného členu či objektu 

v ovládacím obvodu. Zdrojem informací o skutečných vlastnostech členů může být jen měření jejich 

statických a dynamických vlastností. 

V technické praxi provádíme měření: 

 Statické charakteristiky. 

 Přechodové charakteristiky. 

 Frekvenční charakteristiky. 

Statická charakteristika 

Statická charakteristika zobrazuje závislost výstupního signálu na vstupním signálu při pomalé změně 

vstupního signálu. Pomocí nastavovacího členu vstupního signálu postupně nastavujeme různé 

hodnoty vstupního signálu a měříme odpovídající hodnoty výstupního signálu. Měření provádíme 

nastavením vstupního signálu plynule od minimální až po maximální hodnotu vstupní veličiny. 

Měřený objekt může vykazovat tzv. hysterezi. 

Hystereze – rozdíl průběhu výstupní veličiny při stoupající a klesající hodnotě vstupní veličiny. 

Abychom eliminovali případnou hysterezi, provádíme měření v obou směrech. Prakticky to znamená, 
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že nejprve zvyšujeme hodnotu vstupní veličiny až na maximální velikost a zaznamenáváme hodnoty 

výstupní veličiny a potom vstupní veličinu postupně snižujeme až na nulovou hodnotu a opět 

zaznamenáváme hodnotu výstupní veličiny. 

Měření se provádí tak pomalu, aby se eliminovaly dynamické vlastnosti měřeného objektu. 

Přechodová charakteristika 

Přechodová charakteristika zobrazuje křivku výstupního signálu v čase při skokové změně vstupního 

signálu. Přechodovou charakteristiku můžeme také definovat jako grafické zobrazení odezvy na 

vzruch jednotkovým skokem. Na vstup měřeného členu (např. elektronická součástka, regulovaná 

soustava, regulátor apod.) přivedeme skokovou změnu vstupní veličiny, která se mění od minima po 

maximum v co nejkratším čase. Na výstupu měřeného objektu zaznamenáváme změny výstupní 

veličiny. Přechodová charakteristika slouží k vyšetřování dynamických vlastností měřeného objektu. 

Dalším parametrem při měření přechodové charakteristiky je stabilita. Při nevhodné konstrukci nebo 

nesprávném nastavení parametrů může nastat rozkmitání měřeného zařízení a jeho následného 

poškození nebo jiné škody. 

Příklad přechodové charakteristiky 
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Frekvenční charakteristika 

Frekvenční charakteristiku získáme tak, že na vstup systému přivedeme harmonický signál. Typickým 

harmonickým signálem je sinusový průběh. Na výstupu systému dostaneme (po odeznění 

přechodového jevu) opět sinusový signál ovšem s jinou amplitudou, stejnou úhlovou frekvencí 

a fázově proti vstupnímu signálu posunutý. Pro zobrazení frekvenční charakteristiky je výhodné 

používat logaritmický typ grafu. 

Princip měření 

 

Výsledkem měření je frekvenční charakteristika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a úkoly pro zopakování učiva 

1. Jaké charakteristiky měříme na soustavách? 

2. Jaké vlastnosti vyšetřujeme měřením přechodové charakteristiky? 
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