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1. Licence programu PMATune 
Současnou verzi programu PMATune lze používat s následujícím licencemi: 

• Free demoversion (www.profess-online.cz,  www.pma-online.de 
nebo CDROM firmy PMA) 

• Jednotlivá licence  9407-999-06601 
• Multilicence (5 uživatelů) 9407-999-06611 

 
Po prvním spuštění programu PMATune se objeví následující dialog: 
 

 
Obr. 1: Dialog s informacemi o aplikaci 

Po stisknutí tlačítka OK se program spustí v demonstrační verzi. Pak může být 
testován pomocí vestavěného modelu procesu nebo v kombinaci se simulačními 
nástroji firmy PMA (BlueControl, SIM/KS94, SIM/KS98).  
 
Pro obdržení plnohodnotných licencí, kontaktujte laskavě firmu Profess, spol. s r.o.  
Po získání požadované licence, vyplňte dialog Licence programu PMATune, 
který se aktivuje stiskem tlačítka Zadej Licenci. Licenční údaje mohou být 
vloženy technikou Kopírovat (Ctrl+C) a Vložit (Ctrl+V)! 
 
 

 
Obr. 2: Dialog pro zadání licenčních údajů 

 
 
 

http://www.profess-online.cz
http://www.pma-online.de
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2. Co je PMATune 
Hlavní předností programu PMATune je nová metoda pro robustní návrh PID 
regulátorů, která nikdy neselže za předpokladu, že řízený proces je s dostatečnou 
přesností popsán přenosovou funkcí ve tvaru 
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kde: 

K    zesílení procesu  
0D >    dopravní zpoždění procesu 
0iτ > , 1, 2,...,i n=   časové konstanty procesu 

0l =  nebo 1 proces bez integrátoru ( 0l = ; statický proces) nebo 
s integrátorem ( 1l = ; astatický proces),  

n  libovolné přirozené číslo 
 
Na rozdíl od většiny existujících metod, dává tato metoda vyhovující výsledky i pro 
řízené procesy s dominantním dopravním zpožděním (známé svou obtížnou 
regulovatelností). Avšak metoda nemusí fungovat pro „silně neminimálně fázové“ a 
„velmi kmitavé“ procesy. Různé typy přechodových charakteristik procesů jsou patrné 
na obrázku níže. (Termínem „Mírně neminimálně fázový“ / „Mírně kmitavý“ se rozumí 
proces, jehož podkmit / překmit je menší než 10 % z hodnoty v ustáleném stavu.) 
 
 

 
Obr. 3: Použitelnost programu PMATune 

 

PMATune nikdy neselže pro tyto procesy 

Dobře regulovatelné (nízký řád) Obtížně regulovatelné (velké dopr. zpoždění) 
Statický Astatický Statický Astatický 

Mírně neminimálně 
fázový 

Mírně kmitavý Silně neminimálně 
fázový 

Silně kmitavý 

PMATune je použitelný PMATune nemusí fungovat 
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Automatické nastavování regulátoru s programem PMATune je velmi snadné. 
Nejprve je nutné dosáhnout ustáleného stavu řízené soustavy a nastavit několik 
parametrů pro ladění, např. požadovaný typ navrhovaného regulátoru, amplitudu 
budícího pulzu, požadovanou rychlost uzavřené smyčky (Pomalá, Normální, 
Rychlá) a některé další. 
Nyní jednoduše stiskneme tlačítko LADIT a vše ostatní se již provede automaticky. 
 
Po stisknutí tlačítka LADIT se vygeneruje pravoúhlý pulz, pošle se na vstup řízené 
soustavy a na základě odpovídající odezvy se vypočtou optimální parametry 
regulátoru. Procedura ladění se ukončuje ručním posláním vypočtených parametrů 
do připojeného regulátoru řady KS. 
 
PMATune podporuje všechny regulátory firmy PMA se sériovým rozhraním na 
předním panelu: KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 92-1, KS 94, KS 98, KS 98-1, KS 
800, KS 816, KS 45 a KS vario v následujících pracovních módech: 
 

• PID regulátor (2-stavový a spojitý) 
• 2 x PID regulátor (3-stavový a spojitý) 
• 3-stavový krokový regulátor 
• 3-stavový krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou Yp 
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3. Popis uživatelského rozhraní 
Uživatelské rozhraní programu PMATune umožňuje intuitivní a uživatelsky přátelské 
ovládání. Hlavní okno programu PMATune je rozděleno na dvě části. Horní část 
obsahuje schéma uzavřené regulační smyčky s pokročilým autotunerem PID 
regulátorů, spodní část zobrazuje trendy signálů. 
 

 
Obr. 4: Uživatelské rozhraní programu PMATune 

Regulační smyčka v programu PMATune pracuje buď s připojeným regulátorem KS 
nebo s pomocným regulátorem v PC (obsaženým v programu PMATune). V daném 
čase je aktivní pouze jeden z obou regulátorů. Pokud je regulátor KS v automatickém 
režimu AUT (viz obrázek výše),  pak regulátor v PC je ve sledovacím režimu Track a 
naopak. 
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Následující obrázek znázorňuje zjednodušené uživatelské rozhraní v případě 
připojeného regulátoru KS. 
 

 
Obr. 5: Zjednodušené uživatelské rozhraní programu PMATune 
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3.1. Detailní popis některých prvků uživatelského rozhraní 
 
SP – Požadovaná hodnota: 

• Sledování požadované hodnoty regulátoru KS/PC (v režimu Track) 
• Zadávání požadované hodnoty regulátoru KS/PC (v režimu Remote) 

 
 
HV – akční veličina v manuálním režimu: 

• Sledování výstupu regulátoru KS/PC (v režimu Track) 
• Výstup regulátoru KS nebo PC (v režimu Remote) 

 
 
Regulátor v PC – Přídavný PI nebo PID regulátor v PC se dvěma stupni volnosti 
implementovaný v programu PMATune. Slouží pro: 

• Dosažení ustáleného stavu  
• Ověření navržených parametrů 
• Ruční ladění regulátoru v PC v automatickém režimu 

 
Proces v PC – Řízený proces: 

• Skutečný proces připojený k regulátoru KS 
• Model procesu v PC (druhý řád s dopravním zpožděním) 

 
 
Autotuner – Vestavěná funkce pro automatické nastavování PID regulátorů 
založená na experimentu ve tvaru pravoúhlého pulzu: 

• Specifikace parametrů experimentu a návrhu 
• Ladění regulátoru KS/PC 
• Diagnostika ladicí procedury 

 
 
Par. Reg. KS – Zadané nebo autotunerem vypočtené parametry regulátoru KS. 
 
Par. Reg.  PC – Autotunerem vypočtené parametry regulátoru v PC. 
 
Model Procesu – Odhad modelu procesu vypočtený autotunerem na základě 
pulzního experimentu, aproximovaný přenosem prvního řádu s dopravním 
zpožděním.  
 
Vst/Výst Por – Vstupní/Výstupní porucha procesu (sinus, obdélník, rampa nebo 
náhodný signál). 
 
 
Regulátor KS – Informace o připojeném regulátoru firmy PMA. 
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Trendy signálů – Spodní část hlavního okna: 

• Signály regulační smyčky 
MV akční veličina, výstup regulátoru (Manipulated Variable, control output) 
SP požadovaná hodnota (Setpoint) 
PV regulovaná veličina (Process Variable) 
DE regulační odchylka (Deviation Error) nebo volitelně 
dPV derivace signálu PV 
 

• Pulzní signály  
Pouze pro 3-stavové krokové regulátory nebo pro šířkově modulované (PWM) 
výstupy regulátorů (2-stavové, 3-stavové regulátory). 
UP pulz „více“ (UP) pro ventil nebo pulz na výstup „topit“ pro PWM  
DN pulz „méně“ (DOWN) pro ventil nebo pulz na výstup „chladit“ pro PWM  
 

• Legendy – umožňují zobrazit / skrýt vybrané signály  
 

• Časy experimentu – panel, zobrazující uplynulý čas a odhad zbývajícího času 
experimentu. 

 
Položkou menu Trend/Parametry se aktivuje dialog, v němž lze modifikovat 
vlastnosti trendů: 

 

 
Obr. 6: Dialog pro zadávání parametrů trendů 

 
Parametry Délka l  a Faktor decimace d  určují počet vzorků n  v každém 
trendu: 5* /n l d= .  
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V případě, že se displej aktualizuje pomalu při velké délce l , je vhodné zmenšit 
počet vzorků n  v trendu zvětšením hodnoty 1d > .  
 
Pro astatické (integrující) procesy je v průběhu ladění regulátoru vhodné 
zobrazovat derivaci regulované veličiny (x’:dPV), neboť má obdobný význam pro 
odhad poměru signál/šum jako regulovaná veličina (x:PV) pro statické procesy. 
Derivaci regulované veličiny lze zvolit jako Čtvrtý signál trendu a pro její 
zobrazení zadat odpovídající Zesílení a Posunutí. 
 
 

Stavový řádek – řádek na spodním okraji hlavního okna: 
• Stav indikuje aktuální stav připojení k regulátoru KS (Nepřipojen, O.K., 

Neposílá odpověď, atd.). Během připojení KS regulátoru jsou v tomto řádku 
zobrazeny informace o typu připojeného regulátoru a pro regulátor KS98 ještě 
navíc číslo připojeného bloku.
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4. Připojení k regulátorům řady KS 
 
PMATune komunikuje s regulátory řady KS přes sériový komunikační port pomocí 
kabelu (PC-Adapter cable) dodávaného firmou PMA GmbH. Spojení se navazuje 
volbou položky menu Připojení/Připojit. Objeví se následující dialog: 
 

 
Obr. 7: Dialog pro nastavení komunikačních parametrů 

Zvolte požadovaný typ regulátoru a nastavení parametrů komunikace podle příslušné 
příručky k regulátoru. 
  
Během navázaného spojení s regulátorem KS nepoužívejte jeho přední panel. 
 
Je-li k programu PMATune připojen regulátoru KS 94 (nebo jeho simulační nástroj), 
měl by bý regulátor přepnut do vzdáleného režimu pomocí nastavení digitálního 
vstupu 3 na hodnotu logické jedničky. 
  
Poznámka 1: PMATune umožňuje pracovat též se simulačními nástroji regulátorů 
KS (BlueControl®, SIM/KS 94, SIM/KS 98). Pro tento případ vyberte v předchozím 
dialogu místo komunikačního portu položku Simulation a zadejte správnou 
adresu: 
 
ü BlueControl®:  Adresa = 98, 
ü KS 92, KS 94, KS 98: Adresa = 0. 
 
Pro regulátor KS 98 musí být navíc zadáno příslušné číslo funkčního bloku! 
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Nepřepínejte simulaci do režimu “Turbo” při probíhajícím ladícím experimentu nebo 
pokud je regulátor v PC v automatickém režimu. 
 
 
Poznámka 2: PMATune umožňuje provádět interní simulaci s modelem procesu 
(systému druhého řádu s dopravním zpožděním) a pomocným regulátorem v PC. 
Tento režim se aktivuje stisknutím tlačítka MODEL v bloku Proces v PC: 
 

 

 
Obr. 8: Parametry interního modelu procesu 

 
Pak po stisknutí tlačítka Par. lze zadat Parametry modelu procesu. 
 
 
Zákon řízení regulátoru v PC je dán vztahem (v Laplaceově transformaci): 
 

( ) ( ) 0
1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
d

p
i d

T sY s K bW s X s W s X s cW s X s Y s
T s T s N

 
= ± − + − + − + + 

 

 
kde jednotlivé proměnné mají následující význam: 

( )Y s  akční veličina MV (výstup regulátoru) 
( )X s  regulovaná veličina PV 
( )W s  požadovaná hodnota SP 

0 ( )Y s  aditivní složka výstupu regulátoru (posunutí) 
b  váhový faktor požadované hodnoty (složka P) 
c  váhový faktor požadované hodnoty (složka D) 

pK  proporcionální zesílení 

iT  integrační časová konstanta 

dT  derivační časová konstanta 
N  parametr filtru derivační složky 
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5. Dosažení ustáleného stavu procesu 
Před začátkem ladění musí uživatel v určitém pracovním bodě přivést řízený proces 
do ustáleného stavu. Jinými slovy, výstup regulátoru MV musí být konstantní (nebo 
téměř konstantní) po dostatečně dlouhou dobu tak, aby stabilizoval regulovanou 
veličinu PV. 
 
Poznámka 3: Pokud nejsou známy vyhovující parametry regulátoru, musí během 
fáze dosahování ustáleného stavu regulátor v PC pracovat v manuálním režimu. 
V opačném případě je kvůli poruchám v procesu lépe dosahovat ustáleného stavu 
v automatickém režimu. 
 
Poznámka 4: Malý konstantní trend (nárůst/pokles) regulované veličiny PV při 
manuálním režimu nebo akční veličiny MV při automatickém režimu (viz obrázky níže) 
může být tolerován, pokud je způsoben velmi velkou nedominantní časovou 
konstantou procesu (např. časová konstanta vyzdívky pece). V tomto případě by 
měla být použita Kompenzace driftu spolu s vhodně nastaveným parametrem 
Doba pro odhad driftu (viz následující sekci). 
 

 
Obr. 9: Příklad driftu regulované veličiny (PV) 

 



 14

 
Obr. 10: Příklad driftu akční veličiny (MV) 

 
 
Poznámka 5: Pro integrující procesy bez poruch je hodnota akční veličiny MV 
v ustáleném stavu typicky rovna nule! 
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6. Specifikace experimentu a návrhu regulátoru 
Poté co byl dosažen ustálený stav, může uživatel zahájit ladicí experiment. Ještě 
předtím je však třeba zadat ladicí parametry. Stisknutím tlačítka Par. v bloku 
Autotuner se objeví následující dialog: 
 

 
  Obr. 11: Dialog pro zadání parametrů tuneru 

Význam parametrů tuneru je zřejmý z názvů parametrů a z krátkých komentářů výše. 
Další detaily lze nalézt v následujících poznámkách.  
 
 
Poznámka 6: Typ procesu.  
Pro fungování autotuneru je nezbytné správně nastavit typ procesu. 
 
 
Poznámka 7: Kompenzace driftu.  
V případě, že je zapnuta funkce Kompenzace driftu, měla by být nastavena 
dostatečně dlouhá Doba pro odhad driftu, aby byl správně odhadnut trend 
regulované veličiny nebo akční veličiny. 
 
 
Poznámka 8: Doba pro odhad šumu. 
Doba pro odhad šumu by měla být velmi krátká (< 10 s), zejména v případě, že je 
zapnuta funkce Kompenzace driftu. Ve většině případů vyhoví přednastavená 
hodnota (2 s). 
 
 
Poznámka 9: Amplituda pulzu.  
Čím vyšší je amplituda budícího pulzu, tím se dosáhne lepšího poměru signálu 
k šumu. Tudíž měla by být volena maximální možná amplituda. Naproti tomu 
v případě nelineární dynamiky procesu vede malá amplituda k lepšímu lineárnímu 
modelu v okolí pracovního bodu. Navíc ve většině případů je amplituda pulzu 

Typ regulátoru, který má být navržen 
Proces bez integrace (Statický) nebo 
s integrací (Astatický)  
Viz předchozí sekci, poznámku 4. 

Čas pro určení velikosti šumu (špička-špička) 

Viz poznámky 9 a 10 v této sekci 

Požadovaná rychlost uzavřené smyčky 
Pro regulátory KS musí být zvolena Sériová 
struktura! 
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omezena podmínkami provozu procesu. Směr pulzu může být jak kladný (viz obr.) 
tak i záporný. 
 
 
Poznámka 10: Mez ukončení pulzu.  
Délka budícího pulzu je určena automaticky. V okamžiku, kdy změna řízené veličiny 
překročí Mez ukončení pulzu je pulz ukončen. Kvůli dostatečné odolnosti proti 
šumu by měla být tato mez nastavena na hodnotu alespoň 5 nA , kde nA je rozsah 
šumu (špička-špička) superponovaný na regulovanou veličinu PV. 
 
 
Poznámka 11: Rychlost uzavřené smyčky. 
Pro požadovanou rychlost uzavřené smyčky lze zvolit jednu ze tří možností: 

ü Rychlost Pomalá značí, že požadujeme odezvu uzavřené smyčky bez překmitu 
nebo jen s velmi malým překmitem (<5%). 

ü Rychlost Normální se volí v případě, že je přípustný překmit do 10%. 

ü Pokud je povolen překmit okolo 20%, je doporučeno volit rychlost Rychlá. 
V tomto případě je zajištěno nejlepší odregulování poruchy! 

Následující obrázek znázorňuje typické přechodové charakteristiky uzavřené smyčky 
a odezvy na skokovou změnu zátěže pro tyto tři možnosti. 
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Obr. 12: Typické odezvy uzavřené smyčky 
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7. Ladicí experiment 
Ladicí experiment se startuje tlačítkem LADIT v bloku Autotuner. Vlastní 
algoritmus ladění regulátoru je řízen parametry popsanými v předchozí sekci. 
Procedura automatického ladění je rozdělena do čtyř fází: 
 

1. Odhad driftu a šumu 
2. Generování pulzu 
3. Hledání extrému odezvy 
4. Extrapolace odezvy 

 
Probíhající fáze experimentu je zobrazována ve spodní části panelu Časy 
experimentu: 

 
Obr. 13: Panel udávající časy experimentu 

Opakované stisknutí tlačítka LADIT během fází 2, 3 a 4 ukončí probíhající fázi a 
přejde k fázi následující. Tím lze zkrátit dobu potřebnou pro experiment. 
 
Následující obrázek znázorňuje typický průběh ladicího experimentu, kde amp a dy 
označují parametry Amplituda pulzu a Mez ukončení pulzu (viz poznámky 9 
a 10). 

 
Obr. 14: Typický průběh ladicího exeperimentu 
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Ladicí experiment a odezva na následný skok v požadované hodnotě může vypadat 
např. takto: 
  

 
Obr. 15: Ladicí experiment a následný skok v požadované hodnotě 

V případě, že experiment skončí úspěšně, objeví se následující dialog: 
 

 
Obr. 16: Dialog s navrženými parametry regulátoru KS 

Sloupec NAVRŽENÉ obsahuje parametry vypočítané autotunerem. Pokud je změněn 
jakýkoliv z parametrů Typ regulátoru nebo Rychlost uzav. smyčky, 
navržené parametry se okamžitě přepočítají bez nutnosti provádět nový experiment. 
Sloupce AKTIVNÍ–Topí a AKTIVNÍ–Chladí obsahují skutečné sady aktuálních 
parametrů regulátoru KS. Stiskem tlačítka Kopíruj Navržené v odpovídajícím 
sloupci se vyplní zadávací políčka v tomto sloupci navrženými parametry. Aby se tyto 
parametry zapsaly do regulátoru KS, je třeba stisknout tlačítko Použít. 
  
Aktivní parametry lze také modifikovat ručně.  
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Autotuner navíc poskytuje model procesu ve tvaru systému prvního řádu 
s dopravním zpožděním a případně s integrací (Příznak astatismu). Tyto 
parametry se zobrazí po stisku tlačítka Model Procesu: 
 

 
Obr. 17: Odhadnuté parametry modelu řízeného systému 

 
 
V případě selhání experimentu (nebo jeho přerušení uživatelem stisknutím tlačítka 
STOP) tlačítko Chyba zčervená a objeví se zpráva s popisem chyby (tuto zprávu lze 
vyvolat i později stiskem tlačítka Chyba). Chybovou zprávu a červenou barvu tlačítka 
Chyba lze zrušit opakovaným stiskem tlačítka STOP. 
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Poznámka 12: V případě použití interní simulace řízeného procesu v PC (viz 
poznámku 2) a při úspěšném ukončení experimentu se místo dialogu Parametry 
regulátoru KS objeví dialog Navržené parametry regulátoru v PC (viz 
přenos regulátoru v PC): 
 

 
Obr. 18: Dialog s navrženými parametry regulátoru v PC 

Je-li zvolen příznak Nastavuj navržené parametry, byly zobrazené parametry 
už nastaveny do regulátoru v PC. V opačném případě zvolte pro nastavení těchto 
parametrů příznak Nastav parametry nyní. 
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Poznámka 13: Pro procesy s integrací (astatické) používá autotuner derivaci 
regulované veličiny PV (x’: dPV) místo PV (ale parametr Mez ukončení pulzu 
se stále vztahuje k PV). 
Pro tento účel je užitečné zobrazovat dPV pro kontrolu poměru signál/šum. 
Poznamenejme, že tento poměr je obvykle podstatně horší než pro regulovanou 
veličinu PV.  
 
Navíc hodnota akční veličiny MV v ustáleném stavu je typicky rovna nule pro 
integrující procesy bez poruch! Následující obrázek ukazuje příklad takového ladicího 
experimentu (průběh dPV zobrazený v trendu je posunut o hodnotu 50). 
 

 
Obr. 19: Příklad ladicího experimentu se zobrazeným signálem dPV 
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8. Ukládání a načítání experimentů 
 
Všechna změřená data mohou být uložena do souborů s příponou .PTF (PMA Tune 
File), ze kterých je lze později načíst. K tomuto účel slouží příkazy Uložit a 
Otevřít z menu Soubor. 
 
Konfigurační soubor nové verze programu PMATune obsahuje: 
§ Parametry komunikace s regulátorem KS 
§ Parametry trendů (data z dialogu) 
§ Parametry tuneru 
§ 6 sad (PI, PID) * (Pomalá, Normální, Rychlá) parametrů paralelní 

implementace regulátoru 
§ 6 sad parametrů sériové implementace regulátoru 
§ Všechny naposled známé parametry připojeného regulátoru KS 
§ Atributy a všechna data trendových signálů 
§ Všechny parametry regulátoru v PC 
§ Všechny parametry simulačního modelu 
§ Stav posledního připojení/odpojení 

 
 
Příkaz Uložit ukládá v daném časovém okamžiku všechna data všech trendových 
signálů, která se po uložení dále vyvíjejí v reálném čase. V případě, že uživatel chce 
načíst data k následné analýze ze souboru příkazem Otevřít, získá pouze uložený 
časový interval dat (ne tedy celou historii). Načtená data už neběží v reálném čase 
(online), mohou být prohlížena a analyzována offline. 
 
Z tohoto důvodu se program PMATune po příkazu Otevřít přepne to takzvaného 
Offline módu. Tento režim je indikován ve stavovém řádku a také „zatržením“ 
v menu Připojení: 

 

 
Obr. 20: Indikace tzv. Offline módu 

V tomto módu mohou být data exportována do textových souborů (příkaz 
Trend/Export, viz poznámku 14), lze se připojit k / odpojit od regulátoru KS a lze do 
takového regulátoru nastavovat dříve navržené parametry. Avšak pro sledování 
trendů běžících v reálné čase musí uživatel ukončit režim Offline kliknutím na 
odpovídající položku menu Připojení. Poté se objeví následující zpráva: 
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Obr. 21: Zpráva pro opuštění Offline módu 

Poznámka 14: Signály trendů mohou být z programu PMATune exportovány pro 
další zpracování do souborů ve formátu .csv (Comma Separated Variables), 
v doslovném překladu proměnné oddělené čárkami. V českém prostředí se však 
používají k oddělení středníky, neboť čárka slouží k oddělení desetinné části čísla. 
Data jsou exportována jako tabulka složená ze 7 sloupců (každý signál je v jednom 
sloupci) s následujícím pořadím: 

• První sloupec obsahuje relativní čas od začátku signálu v sekundách. 
• Následující čtyři sloupce tvoří signály regulační smyčky MV, SP, PV a DE (nebo 

dPV) ve stejném pořadí jako v hlavním trendu. 
• V posledních dvou sloupích jsou uloženy signály UP a DN pro regulátory se 

šířkovou modulací nebo třístavové krokové regulátory.  
 

Přesněji řečeno, sloupce UP a DN se užívají pro dvoustavové (2-point, pouze sloupec 
UP) a třístavové (3-point) regulátory se šířkovou modulací, pokud je zobrazen druhý 
trend (obr. 4 a 5). Oba sloupce jsou pro třístavové krokové regulátory generovány 
vždy, pro regulátory s pouze analogovými výstupy nejsou generovány nikdy. 
 
Data ve formátu CSV mohou být importována do celé řady programů, např. do 
programů Microsoft Excel, Matlab, apod. PMATune umožňuje zvolit formát 
exportovaných dat v záložce Export dialogu Nastavení/Předvolby. 
 

 
Obr. 22: Parametry pro nastavení exportu dat trendů 

V případě problému s importem signálů do jiných programů, pečlivě zkontrolujte 
nastavení oddělovačů ještě před vlastním exportem dat.  
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9. Řešení problémů 
 
Ladicí experiment může selhat, pokud je příliš malý poměr signálu k šumu, pokud 
výstup regulátoru přesáhne saturační meze nebo v případě, že proces nemůže být 
popsán přenosem složeným ze sériové kombinace systémů prvního řádu a 
dopravního zpoždění. V takovém případě je hlášena některá z níže uvedených chyb: 
 
Příliš malá hodnota prahu pro ukončení pulzu  
Práh pro ukončení pulzu je příliš malý vzhledem k úrovni šumu. Prosíme, zvětšete 
hodnotu parametru Mez ukončení pulzu v dialogu Parametry tuneru. 
 
Nebyla splněna podmínka ustáleného stavu 
Autotuner zdetekoval, že proces pravděpodobně není v ustáleném stavu. Prosíme, 
počkejte na ustálený stav nebo zvolte příznak Kompenzace driftu nebo zvětšete 
Mez pro ukončení pulzu v dialogu Parametry Tuneru. 
Poznámka: V případě šířkově modulovaných výstupů (2-stavové nebo 3-stavové 
regulátory) mohou být i v manuálním režimu pozorovány oscilace regulované veličiny 
PV, pokud jsou odpovídající časy cyklu t1 (t2) příliš velké. V takovém případě, 
prosíme, zmenšete odpovídající parametry na minimum. 
 
Příliš velká amplituda pulzu  
Výstup regulátoru MV by překročil saturační meze. Prosíme, zmenšete parametr 
Amplituda pulzu nebo (je-li to možné) změňte hodnotu výstupu regulátoru 
v ustáleném stavu. 
 
Příliš malá amplituda pulzu 
Odezva na pulz se ztrácí v šumu. Prosíme, zvětšete hodnotu parametru Amplituda 
pulzu nebo snižte úroveň šumu procesu. 
 
Nesprávný směr působení akční veličiny 
Směr působení odezvy procesu není v souladu se směrem výstupu regulátoru. 
Prosíme, zkontrolujte parametr C.Act (KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 45) nebo 
parametr CMode (KS 98, KS 98-1). 
 
Selhání procedury hledání extrému 
Extrém odezvy na pulz nebyl nalezen. Prosíme, zkontrolujte volbu parametru Typ 
procesu (Statický, Astatický). 
 
Došlo k saturaci výstupu během experimentu 
Výstup regulátoru MV vybočil během experimentu ze saturačních mezí. Prosíme, 
zmenšete parametr Amplituda pulzu nebo (je-li to možné) změňte hodnotu 
výstupu regulátoru v ustáleném stavu. 
 
Není splněna podmínka monotónnosti 
Proces má výrazně neminimálně fázové chování nebo během experimentu došlo 
k působení významné poruchy. Prosíme, zkuste experiment znovu. Pokud se chyba 
bude opakovat, pravděpodobně není autotuner pro tento případ použitelný. 
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Selhání extrapolace 
Selhala extrapolace útlumu odezvy, pravděpodobně z důvodu vysoké úrovně šumu. 
Prosíme, zvětšete parametr Amplituda pulzu nebo zmenšete úroveň šumu 
procesu. 
 
Neočekávané hodnoty momentů 
Odhadovaná charakteristická čísla procesu buď neodpovídají předpokladu, že 
proces může být popsán sériovou kombinací systémů prvního řádu a dopravního 
zpoždění, nebo je příliš velká amplituda šumu. Prosíme, zvětšete parametr 
Amplituda pulzu nebo snižte šum v procesu. Pokud se chyba bude opakovat, 
pravděpodobně není autotuner pro tento případ použitelný. 
 
Ladění bylo vynuceně ukončeno uživatelem 
Ladicí experiment byl uživatelem ukončen stisknutím tlačítka STOP. 
 
 


