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Ruční regulace 

Při ruční regulaci je řídícím objektem člověk. Regulující pracovník sleduje svými smysly měřící prvky 

a podle skutečné hodnoty regulované veličiny provádí zásah pomocí akčního členu. Hodnotu řídící 

veličiny má uloženou ve svém mozku. Pracovník vidí skutečnou hodnotu xs a řídící hodnotu xw a tyto 

hodnoty navzájem porovnává. Je-li skutečná hodnota regulované veličiny menší než žádaná, 

pracovník hodnotu akční veličiny zvýší. Je-li skutečná hodnota regulované veličiny vyšší než žádaná, 

pracovník hodnotu akční veličiny sníží. 

Rozdíl mezi skutečnou a žádanou hodnotou regulované veličiny nazýváme regulační odchylkou. 

Regulační odchylka: ∆x = xs – xw 

xs – skutečná hodnota regulované veličiny; 

xw – požadovaná hodnota regulované veličiny. 

Při kladné regulační odchylce se hodnota akční veličiny zmenší o y, při záporné regulační odchylce se 

zvětší hodnota akční veličiny o y. Lze tedy tvrdit, že pracovník provádí inverzi. Výstupní signály 

z regulované soustavy zpětně působí na vstupy soustavy, kde zpětná vazba je tvořena regulující 

osobou. Jako příklad ruční regulace si uvedeme hlídání konstantní výšky hladiny vody v nádrži. 

V tomto případě je regulovanou veličinou výška hladiny, akční veličinou přítok vody do nádrže, 

poruchovou veličinou odtok vody z nádrže. Pracovník zrakem sleduje hodnotu xs a porovnává 

s žádanou hodnotou xw. Při nerovnosti těchto veličin provádí ruční zásah pomocí ventilu. 
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Schéma ruční regulace  

 

Otázky a úkoly pro zopakování učiva 

1. Co je ruční regulace? 

2.  Vysvětlete pojem regulační odchylka? 

   NÁDRŽ 

Měřidlo

výšky 

hladiny 

Regulační ventil 

Regulační technik 


