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1. Všeobecné informace

1.1. Úvod

Proporcionální rozvaděče s digitální integrovanou elektronikou jsou k dispozici v následujících konfiguracích (podrobněji viz katalogový list):

 › E01 – řízený proporcionální rozváděč (bez zpětné vazby) 
 › E02S01 - proporcionální rozváděč s interní zpětnou vazbou od polohy šoupátka
 › E03 - proporcionální rozváděč s externí zpětnou vazbou z procesu 
 › E04S01 - proporcionální rozváděč s interní zpětnou vazbou od polohy šoupátka a externí zpětnou vazbou z procesu 

V konfiguracích E01 a E02S01 mohou být proporcionální rozvaděče použity k řízení směru a množství průtoku oleje (řízení polohy, nebo rychlosti).
V konfiguracích E03 a E04S01 mohou být použity, podle druhu snímané fyzikální veličiny, pro řízení směru a množství průtoku (polohy, nebo rychlosti 
pohybu), popřípadě tlaku (síly, nebo momentu).

Provozování proporcionálního rozváděče na jakémkoli zařízení musí být prováděno v souladu s doporučením výrobce ARGO-HYTOS s.r.o. 
a bezpečnostních či jiných předpisů daných legislativou dané země. Výrobce nezodpovídá za škody na zdraví či majetku způsobených provozováním 
hydraulických či jiných systémů vybavených proporcionálním rozváděčem společnosti ARGO-HYTOS s.r.o. Při nedodržení předpisů, při chybném 
zacházení, při chybném výkladu nebo při nedorozumění zůstává zodpovědnost a ručení na uživateli.

Rozváděč může být instalován a uveden do provozu pouze proškolenou a oprávněnou osobou.

Při použití rozváděčů v aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost je nutné pro případ závady učinit opatření, které odpojí napájecí napětí, 
případně signál žádané hodnoty rozváděče. Rozváděč se potom vrátí do střední polohy automaticky.

Při instalaci rozváděče je třeba dbát na rozplánování a provedení jednotlivých prací. Před uvedením do provozu je nutné ještě jednou vyzkoušet 
všechna elektrická a hydraulická připojení. Aby se zabránilo kolizím, musí být před uvedením do provozu funkční všechna bezpečnostní zařízení. 
Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy.

1.2. Použití rozváděčů

1.3. Omezení záruky

1.4. Použité symboly

1.5. Upozornění

Tento symbol upozorňuje na to, že je nutné počítat s nebezpečím pro osoby, stroje, materiál a životní prostředí.

Tento symbol upozorňuje na rady a informace.

Části rozváděče mohou být během provozu horké. 

Po zapnutí napájecího zdroje elektroniky bude po krátké přestávce (1-2 s) řídící signál aktivní. Je třeba dbát na to, aby v tomto 
případě řídící signál nezpůsobil nežádoucí funkci rozváděče.

Proporcionální rozváděč PRM7 se skládá z litinového tělesa, 
speciálního válcového šoupátka, dvou středicích pružin s opěrnými podložkami,
jednoho nebo dvou proporcionálních magnetů, snímače polohy, 
popřípadě skříňky s digitální elektronikou. Měřicí systém snímače polohy se skládá 
z diferenciálního transformátoru s jádrem a z vyhodnocovací elektroniky 
v hybridním provedení. Proporcionální rozváděč PRM7 se vyrábí 
ve třech základních světlostech - Dn4, Dn6, Dn10.

V provedení s integrovanou elektronikou je proporcionální rozváděč vybaven 
skříňkou elektroniky, která je upevněna na libovolném elektromagnetu 
společně se snímačem polohy, jehož výstup je s ní přímo propojen kabelem. 
V provedení rozváděče se dvěma elektromagnety je protilehlý elektromagnet 
propojen se skříňkou elektroniky kabelem zakončeným konektorovou nástrčkou EN 175301-803-A. Cívky mohou být včetně skříňky elektroniky 
pootočeny kolem podélné osy o ±90°. Připojení napájecího napětí, řídicího signálu, kontrolního výstupu snímače polohy šoupátka (je-li přítomen) 
a výstupního napětí +10V DC je provedeno pomocí sedmipólového konektoru M23. Připojení externí zpětné vazby je provedeno pomocí pětipólového 
konektoru M12x1, kde je kromě vstupu externí zpětné vazby také k dispozici napájecí napětí +24V pro externí snímač.

Výstupní proud do cívek elektromagnetů je řízen pomocí PWM. Elektronika je vybavena interní proudovou zpětnou vazbou, výstupní proud může být 
modulován signálem dynamického mazání. Jednotlivé funkční parametry jsou nastavovány softwarově pomocí počítače připojeného 
k proporcionálnímu rozváděči přes sériové rozhraní RS 232.

Tovární konfigurace rozváděče závisí na jeho provedení. Konfigurace s externí zpětnou vazbou je nutno konzultovat s výrobcem.
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Nepokoušejte se proporcionální rozváděč sami opravit. Po opravě musí být zajištěna jistá nastavení, která mohou být provedena pouze kvalifikovanou 
osobou. Rozváděče, které musí být opraveny zašlete na adresu výrobce, nebo na adresu obchodního zastoupení.

V případě reklamace je nutné dodat číslo typu a sériové číslo. Tyto údaje urychlí reklamaci a zaručí rychlou a spolehlivou opravu.

V případě zjištění vady, nebo selhání, vám váš prodejce ochotně telefonicky nebo písemně poradí. Pro opravy a údržbu nabízíme zkušené 
a kvalifikované odborníky.

Proporcionální rozváděče jsou od výrobce připraveny k okamžitému použití. Základní nastavení digitální elektroniky rozváděče je již provedeno 
výrobcem. V konfiguracích E01 a E02S01 je rozváděč plně funkční a není nutný žádný zásah do nastavení elektroniky. V konfiguracích E03 a E04S01 
je nezbytné provést nastavení parametrů elektroniky, které zaručí správnou funkci rozváděče v externí zpětné vazbě.

Základní dílce jsou stejné pro všechny výrobcem nabízené konfigurace, avšak 
jejich použití se podle konfigurace liší.

Obrázek 1. Základní dílce proporcionálního rozváděče (uspořádání v konfiguraci E04S01)

Na obrázku 1 je zachycený proporcionální rozváděč PRM7, z něhož jsou vidět základní dílce. 
Rozváděč se skládá:

 › z tělesa s vloženým šoupátkem (1),
 › z proporcionálních elektromagnetů (2),
 › ze snímače polohy šoupátka (3), 
 › z řídicí digitální elektroniky (4

2. Technický popis

1.6. Servis, údržba a opravy

1.7. Základní nastavení

2.1. Základní dílce

2.2. Technical Parameters

Základní parametry rozváděče
Jmenovitá světlost Size 04 06 10
Připojovací rozměr DIN 24 340 and ISO 4401
Maximální provozní tlak ve vývodech P, A, B bar (PSI) 320  (3640)
Maximální provozní tlak ve vývodu T bar (PSI) 100 (1450) 160 (2320) 220 (3190)
Tlaková kapalina Minerální olej (HM, HV) dle DIN51524
Rozsah provozní teploty kapalin (NBR/Viton) °C (°F) -30... +80 / -20 ... +80  (-22 ... +176 / -4 .... +176)
Rozsah provozní viskozity mm2/s (SUS) 20 ... 400 (98 ... 1840 )

Předepsaný stupeň čistoty kapalin
Třída 21/15 podle ISO 4406: 1987, 

doporučená filtrační schopnost filtru b10 ≥ 75
Jmenovitý průtok [dm3min-1] při ∆p = 10 bar (145 PSI) l/min 4, 8, 12 5, 8, 15, 30 30, 60

(GPM) (1.06, 2.11, 3.17) (1.32 , 2.11, 3.96, 7.93) (7.93,  15.85)
Základní parametry elektroniky
Napájecí napětí s ochranou proti přepólování V DC 11,2…28 (zbytkové zvlnění < 10%)
Vstup: signál žádané hodnoty ±10 V, 0...10 V, ±10 mA, 4...20 mA, 0...20 mA, 12 ± 8 mA
Vstup: poloha šoupátka V 0…5
Vstup: externí zpětná vazba 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA
Rozlišení A/D převodníků bit 12
Frekvence PWM kHz 18
Výstup: cívky magnetů 2 koncové stupně s pulzně šířkovou modulací max. 3,5 A
Perioda cyklu regulátoru µs 170
Nastavení parametrů Pomocí PC (RS232) a uživatelského softwaru PRM7Conf
CAN sériové rozhraní Na dotaz
Základní parametry
Obecně
Teplota okolí °C (°F) -20 ... +50  (-4 .... +122)
Stupeň elektrického krytí IP65

Vibrace
Oscilace, sinusové podle IEC 68-2-6

Otřesy podle IEC 68-2-27

Odolnost proti rušení
Náraz na vedeních podle EN 61000-4-4

VF ozáření podle EN 61000-4-3
VF napájení na vedeních podle EN 61000-4-6

Rušivá emise
Emise vázaná na vedení podle EN 55011

Vyzářená emise podle EN 55011
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Proporcionální rozváděč v konfiguraci E01 (přímé řízení), viz obrázek 2, může být podle typu šoupátka použit pro řízení směru a množství průtoku 
oleje (řízení polohy, nebo rychlosti). 

Proporcionální rozváděč v konfiguraci E02S01 (polohová zpětná vazba od šoupátka), viz obrázek 3, může být podle typu šoupátka použit pro řízení 
směru a množství průtoku oleje (řízení polohy, nebo rychlosti). Díky polohové zpětné vazbě rozváděč, v porovnání s konfiguraci E01, disponuje 
vyššími dynamickými parametry, vyznačuje se minimální hysterezí a vysokou citlivostí na změnu řídicího signálu.

Proporcionální rozváděč v konfiguraci E03 (externí zpětná vazba), viz obrázek 4, může být podle druhu snímané fyzikální veličiny použit pro řízení 
směru a množství průtoku oleje (řízení polohy, nebo rychlosti) popřípadě i tlaku (řízení síly, nebo momentu).    

Proporcionální rozváděč v konfiguraci E04S01 (polohová zpětná vazba od šoupátka a externí zpětná vazba), viz obrázek 5 může být podle druhu 
snímané fyzikální veličiny použit pro řízení směru a množství průtoku oleje (řízení polohy, nebo rychlosti) popřípadě tlaku (řízení síly, nebo momentu). 
Přítomnost interní zpětné vazby umožňuje v jistém rozsahu ovlivňovat dynamické chování proporcionálního rozváděče s ohledem na požadavky 
konkrétní aplikace.

3. Konstrukční provedení rozváděčů

3.1. Konfigurace E01 (přímo řízený proporcionální rozváděč)

3.2. Konfigurace E02S01 (přímo řízený proporcionální rozváděč s interní zpětnou vazbou od polohy šoupátka)

3.3. Konfigurace E03 (proporcionální rozváděč s externí zpětnou vazbou)

3.4. Konfigurace E04S01 (proporcionální rozváděč s interní polohovou zpětnou vazbou od šoupátka a externí zpětnou vazbou)

Obrázek 2. Proporcionální rozváděč se dvěma cívkami v konfiguraci E01 - přímé řízení

Obrázek 3. Proporcionální rozváděč se dvěma cívkami v konfiguraci E02S01 - polohová zpětná vazba od šoupátka

Obrázek 4. Proporcionální rozváděč se dvěma cívkami v konfiguraci E03 - externí  zpětná vazba

Obrázek 5. Proporcionální rozváděč se dvěma cívkami  v konfiguraci E04S01 
- polohová zpětná vazba od šoupátka a externí zpětná vazba 
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Rozváděče jsou určeny pro připojení podle DIN 24 340 a ISO 4401. Montáž provádějte dle pokynů výrobce uvedených v dokumentaci, která je 
součástí balení rozváděče 

Digitální integrovaná elektronika je umístěna v plastové krabičce, která se nachází přímo na elektromagnetu proporcionálního rozváděče. S tímto 
elektromagnetem je elektronika propojena pomocí konektorů, které jsou umístěny uvnitř krabičky, druhý elektromagnet je propojen s elektronikou 
pomoci kabelu a konektoru DIN 43650. Připojení řízení, napájení, zpětné vazby od polohy šoupátka, připojení PC a připojení napájení 
elektromagnetů jsou zachycena na obrázku 6.

4. Montáž rozváděče

5. Elektrické připojení

Obrázek 6. Krabička elektroniky proporcionálního rozváděče PRM7

Obrázek 7. Připojovací konektor M23

Obrázek 9. Kabel určený k propojení proporcionálního 
rozváděče PRM7 s PC

Obrázek 8. Připojovací konektor M23 umístěný na krabičce elektroniky

Obrázek 10. Konektor M12, určený k propojení s PC, umístěný na krabičce elektroniky

Napájení elektromagnetu

Řízení, napájení
Propojení s PC

Externí zpětná vazba

Zpětná vazba od polohy 
šoupátka

Připojení napájecího napětí a řídícího signálu k elektronice rozváděče se provede pomocí sedmi pólového konektoru M23, který je na obrázku 7. 
Konektor M23 není součástí dodávky a je nutné jej objednat podle katalogu výrobce odděleně. Význam jednotlivých kontaktů je na obrázku 8, 
kde je zobrazený konektor, který je umístěný na krabičce elektroniky.

Připojení počítače k elektronice rozváděče se provede speciálním kabelem (viz obrázek 9). Kabel je opatřený čtyř pólovým konektorem M12 pro 
připojení k rozváděči, a devíti kolíkovým konektorem CANNON 9 pro připojení k sériovému portu počítače RS232. Kabel není součástí dodávky 
a je nutné jej objednat podle katalogu výrobce. Význam jednotlivých kontaktů je na obrázku 10, kde je zobrazený konektor umístěný na krabičce 
elektroniky. 

5.1. Připojení napájení a řízení k elektronice

5.2. Připojení kabelu pro nastavení parametrů elektroniky 

Konektor K2- typ M12x1                 (kolík)     

PIN Technická data
1 Programování – TxD linka sériového rozhraní RS232
2 Programování – RxD linka sériového rozhraní RS232
3 Programování – zem
4 Nevyužit

Vstupní odpory řídicího signálu:
 › Napěťové signály ≅ 200 kΩ  (+/- 10 V, 0 ... 10 V)
 › Proudové signály ≅ 255 Ω    (+/-10 mA, 4...20 mA, 0...20 mA, 12 +/- 8 mA)

Nepřipojovat pod napětím

Konektor K1- typ M23                 (kolík)       

PIN Technická data
1 Napájení 11,2…28 V DC
2 Zem (výkonová)
3 Řízení
4 Zem (signálová)
5 Referenční napětí +10 V DC
6 Kopie signálu snímače polohy šoupátka
7 Ochranný zemnicí vodič (PE)
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Obrázek 11. Připojovací konektor M12 kabelu externí zpětné vazby Obrázek 12. Připojovací konektor M12 kabelu externí zpětné vazby

Připojení externí zpětné vazby (pouze pro konfigurace E03 a E04S01) se provede pomocí pěti kolíkového konektoru M12, který je obrázku 11. 
Konektor umožňuje kromě připojení signálu z externí zpětné vazby také připojení napájecího napětí pro externí snímač. Konektor M23 není součástí 
dodávky a je nutné jej objednat podle katalogu výrobce odděleně. Význam jednotlivých pólů je na obrázku 12, kde je zobrazený konektor umístěný 
na krabičce elektroniky.

Na vrchní části krabičky elektroniky (viz obrázek 13) jsou umístěny zelená a červená LED. Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená LED, která 
signalizuje přítomnost elektrického napětí. 
Blikání červené LED signalizuje chybový stav elektroniky. Příčiny chybového stavu mohou být:

 › přerušené propojení výstupu elektroniky s cívkou elektromagnetu,
 › proudový řídicí signál je mimo stanovený rozsah (je-li nastavený řídicí signál 4-20 mA, nebo 12 ± 8 mA)
 › proudový signál externí zpětné vazby je mimo stanovený rozsah (je-li nastavený řídicí signál 4-20 mA)

Svítící červená LED signalizuje vnitřní softwarový problém.
Po odstranění chyby se elektronika znovu aktivuje na krátký okamžik přerušením napájecího napětí, nebo resetem elektroniky z programu PRM7Conf 
(viz kapitola Konfigurační program PRM7Conf).

5.3. Connection of the External Feedback Cable

5.4. Uvedení do provozu

6.1. Blokové schéma elektroniky

Konektor K3 - typ M12                 (otvor)       

PIN Technická data
1 Napájení snímače externí zpětné vazby 11,2 …28 V DC
2 Výstup signálu snímače externí zpětné vazby
3 Zem 
4 Nevyužit
5 Nevyužit

Vstupní odpory signálu externí zpětné vazby:
Napěťové signály  ≅ 200 kΩ  (0 ... 10 V)
Proudové signály  ≅ 255 Ω    (4...20 mA, 0...20 mA) 

Po připojení může dojít k nečekané reakci hydraulického zařízení. Je nutné provést potřebná bezpečnostní opatření.

Při uvedení proporcionálního rozváděče do provozu musí být přesně dodrženy nezbytné bezpečnostní směrnice. Aby se zamezilo 
nekontrolovanému chování zařízení, je třeba před připojením napájecího napětí přezkoušet všechna elektrické a hydraulické obvody. 
Musí být provedena vhodná opatření pro případné nouzové vypnutí zařízení.

Zelená LED Červená LED

Digitální integrovaná elektronika (viz obrázek 14) je řízena interním programem (firmwarem), který je uložen v paměti typu Flash. Tento program 
obstarává základní funkce elektroniky tak, aby rozváděč plnil požadavky uživatele. Výrobce nevylučuje možnost průběžné aktualizace firmware 
za účelem optimalizace funkčních vlastností proporcionuálních rozváděčů řady PRM7.

Elektronika rozváděče komunikuje s PC pomocí sériového rozhraní RS232. Z tohoto rozhraní se pro komunikaci využívají dvě linky; RxD umožňující 
příjem dat z elektroniky a TxD umožňující zápis dat do elektroniky. Základní parametry přenosu jsou: přenosová rychlost 19 200 bit/s, 8 datových 
bitů, parita žádná, 1 stop bit.

6. Digitální integrovaná elektronika 

Obrázek 13. Signalizace provozního stavu
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6.2. Nastavení provozních parametrů elektroniky

7.1. Základní popis

7.2. Instalace

7. Konfigurační program PRM7Conf

FObrázek 15. Pracovní prostředí programu PRM7Conf

Uc(11,2-28)V DC

CPU
Flash RAM

supply voltage

Červená LED
signalizace poruchy

Zelelná LED
signalizace nápjecího napětí

Napájení

Řídicí signál

Signál od
polohy šoupátka

Referenční napájení ÷10 V

Signál externí 
zpětné vazby 

Napájení snímače 
externí zpětné vazby÷Uc

Obrázek 14. Blokové schéma digitální elektroniky rozváděče PRM7

     ±10 V  4...20 mA
 0 ... 10 V  0...20 mA
 ±10 mA  12 ± 8 mA

 0 ... 10 V 0...20 mA
 4...20 mA

Poz. Technická data Popis

1 Vstup žádané hodnoty                              
rozlišení                                               
12 bit

2 Vstup skutečné hodnoty 1 2,5 ±2,5 V
rozlišení                                               
12 bit

3 Vstup skutečné hodnoty 2                                             
rozlišení                                               
12 bit

4 A/D převodník

5 Ochrana proti proudovému přetížení

6 Koncový stupeň PWM max. 3,5 A (f=18 kHz)

7
Kopie signálu snímače 
polohy šoupátka

0 ... 5 V

8 Seriové rozhraní RS232

Provozní parametry digitální integrované elektroniky jsou z výroby nastaveny tak, aby zajišťovaly optimální funkci rozváděče z hlediska jeho provozní 
konfigurace a jeho statických i dynamických vlastností. V případě, že toto nastavení provozních parametrů nebude pro konkrétní aplikaci rozvaděče 
vyhovující, lze provést změnu jejich nastavení pomocí PC, propojeného s proporcionálním rozváděčem speciálním kabelem 
přes komunikační port RS232. 
Potřebný hardware a software je po dohodě s výrobcem dodáván společně s rozváděčem.

Program PRM7Conf slouží pouze k modifikaci provozních parametrů digitální integrované elektroniky proporcionálních rozváděčů řady PRM7. 
Jeho základní rysy jsou:

 › Minimální požadavky na hardware jsou; procesor Pentium 433 MHz, operační paměť 32 MB, volné místo na HD 20 MB, minimální 
rozlišení monitoru 800x600 dpi, operační systémy Windows 98, Me, 2000, XP.

 › Umožňuje nastavování elektroniky pomocí grafického rozhraní ve formě tabulek či blokových diagramů.
 › Umožňuje uložit provedená nastavení provozních parametrů do *.PRM souboru.
 › Umožňuje provést nastavení provozních parametrů elektroniky pomocí typového klíče, uváděném v katalogu výrobce.
 › Umožňuje dva režimy práce; on-line a off-line. 
 › Umožňuje odměřování signálu za vybranými bloky, nastavující parametry elektroniky.

Pro instalaci spusťte z přiloženého CD soubor setup.exe. Tím se aktivuje instalátor, který vás provede celou instalací. Instalátor zavede všechny 
potřebné soubory programu na místo, které mu během instalace zadáte. Po nainstalování spusťte program souborem PRM7Conf.exe, který je 
umístěný ve vámi vybraném adresáři, nebo zástupcem PRM7Conf, umístěným v nabídce Start -> Programy operačního systému Windows.

7.3. Uživatelské prostředí

Uživatelské rozhraní programu PRM7Conf je zobrazené 
na obrázku 15. Jeho hlavní části jsou: 

 › hlavní menu
 › panel nástrojů
 › stavový řádek
 › pracovní plocha

Pomocí těchto prvků lze snadno navázat komunikaci programu            
s elektronikou. Dále pomocí nich lze elektroniku rozváděče 
nastavit, popřípadě o ní zjistit informace.
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7.3.1. Hlavní menu

Hlavní menu se nachází ve vrchní části grafického prostředí programu. Jeho výřez je zachycený na obrázku 16. Často používané položky hlavního 
menu jsou vytaženy na panelu nástrojů.

Soubor 
Nabídka umožňuje hlavně práci se soubory nastavení (*.PRM soubory). Tyto soubory slouží k archivaci dat nastavení elektroniky rozváděče. 
Archivovaná data mohou být použita ke snadnému nastavení elektroniky rozváděče, nebo mohou posloužit při návratu k původnímu nastavení, 
pokud nové nebude vyhovovat. Položky nabídky Soubor jsou:

 › Otevřít: Umožní otevřít *.PRM soubor.
 › Uložit:  Umožní uložit  *.PRM soubor.
 › Uložit jako: Umožní uložit *.PRM soubor pod jiným názvem.
 › Tisk:  Umožní vytisknout parametry elektroniky, jenž se nastavují pro zvolenou konfiguraci.
 › Konec:  Ukončí práci s programem PRM7Conf.

Úpravy
Nabídka umožňuje snadné přenášení textu mezi buňkami tabulek parametrů či editačními buňkami dialogových oken. Položky nabídky Úpravy jsou:

 › Vyjmout:  Umožní vyjmout text z buňky.
 › Kopírovat:  Umožní text z buňky zkopírovat.
 › Vložit:  Umožní vložit do buňky vyjmutý, nebo zkopírovaný text.

Zobrazit
Nabídka umožňuje volbu prostředí (zobrazení pracovní plochy) pro editaci parametrů elektroniky rozváděče. Program poskytuje dva způsoby 
nastavování parametrů; pomocí blokového schématu, či pomocí tabulky parametrů. Blokové schéma představuje grafickou reprezentaci jednot-
livých funkcí (bloků) elektroniky. Tabulka parametrů zobrazuje všechny parametry najednou a případně umožňuje také jejich modifikaci. Položky 
nabídky Zobrazit jsou:

 › Blokové schéma: Umožní zobrazit blokové schéma zvolené konfigurace.
 › Tabulka parametrů: Umožní zobrazit tabulku parametrů zvolené konfigurace.
 › Měření:  Umožní odměřování signálů ve vybraných místech elektroniky rozváděče, která jsou dána její strukturou.

Rozváděč
Nabídka sdružuje funkce programu umožňující výměnu dat mezi programem PRM7Conf a elektronikou. Dále nabídka umožňuje změnu konfigurace 
rozváděče. Položky nabídky Rozváděč jsou:

 › Načíst data:  Umožní načtení dat z elektroniky  rozváděče do programu.
 › Zapsat data:  Umožní zápis připravených dat do elektroniky rozváděče.
 › Změna konfigurace: Umožní změnu konfigurace elektroniky rozváděče podle typového klíče. Celkem program nabízí 12 základních   

 konfigurací.

Komunikace
Nabídka sdružuje položky týkající se komunikace programu s elektronikou proporcionálního rozváděče. Jednotlivé položky nabídky Komunikace jsou:

 › Nastavení: Umožní nastavení komunikačního portu sériového rozhraní RS232. Dále umožní nastavení režimu práce (on-line, off-line)   
 programu po jeho spuštění.

 › Stav:  Umožní číst informace, které se týkají nastavení komunikace programu s elektronikou, chybového stavu elektroniky                     
 a verze firmware elektroniky.

 › Reset:  Umožní reset elektroniky.
 › On-line:  Umožní připojení programu k elektronice rozváděče nebo odpojení programu od elektroniky rozváděče.

Nápověda
Nabídka otevře nápovědu a poskytne důležité informace o programu PRM7Conf. Položky nabídky 
Nápověda jsou:

 › Obsah:   Zobrazí obsah nápovědy.
 › O programu: Poskytne informace o programu a jeho výrobci.

Obrázek 16. Hlavní menu programu PRM7Conf

Obrázek 17. Lišta panelu nástrojů

7.3.2. Panel nástrojů

Lišta panelu nástrojů se nachází hned pod hlavním menu ve vrchní části pracovního prostředí programu a sdružuje často používané položky hlavního 
menu. Výřez lišty je zachycený na obrázku 17.

Načíst data ze souboru
Tlačítko umožní načíst data ze souboru nastavení (*.PRM souboru). Tato volba je shodná s položkou Soubor->Otevřít, nacházející se 
v hlavním menu.

Uložit data do souboru
Tlačítko umožní uložit data do souboru (*.PRM souboru). Tato volba je shodná s položkou Soubor->Uložit, nacházející se v hlavním menu.
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Tisk
Tlačítko umožní tisk tabulky nastavených hodnot parametrů, které se vyskytují ve zvolené konfiguraci. Funkce je shodná s položkou 
Soubor->Tisk, nacházející se v hlavním menu.

Kopírovat
Tlačítko umožní z buňky, určené pro editaci, zkopírovat vybraný text. Funkce je shodná s položkou Úpravy->Kopírovat, nacházející 
se v hlavním menu.

Vložit
Tlačítko umožní do buňky, určené pro editaci, vložit zkopírovaný nebo vyjmutý text. Funkce je shodná s položkou Úpravy->Vložit, 
nacházející se v hlavním menu.

Vyjmout
Tlačítko umožní vyjmout text z buňky určené pro editaci. Funkce je shodná s položkou Úpravy->Vyjmout, nacházející se v hlavním 
menu.

Načíst data z rozváděče
Tlačítko umožní načíst data z elektroniky rozváděče. Funkce je shodná s položkou Rozváděč->Načíst data, nacházející se v hlavním 
menu.

Zapsat data do rozváděče
Tlačítko umožní zapsat data do elektroniky rozváděče. Funkce je shodná s položkou Rozváděč->Zapsat data, nacházející se 
v hlavním menu.

Změna konfigurace
Tlačítko umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Funkce je shodná s položkou Rozváděč->Změna konfigurace, nacházející 
se v hlavním menu.

Blokové schéma
Tlačítko umožní přepnout pracovní plochu programu do režimu nastavování elektroniky rozváděče pomocí blokového schématu. 
Funkce je shodná s položkou Rozváděč->Blokové schéma, nacházející se v hlavním menu.

Tabulka parametrů
Tlačítko umožní přepnout pracovní plochu programu do režimu nastavování elektroniky rozváděče pomocí blokového schématu. 
Funkce je shodná s položkou Zobrazit->Tabulka parametrů, nacházející se v hlavním menu.

Měření
Tlačítko umožní přepnout pracovní plochu programu do režimu měření. Funkce je shodná s položkou Zobrazit->Měření, nacházející 
se v hlavním menu. 

Reset
Tlačítko umožní reset elektroniky. Funkce je shodná s položkou Komunikace->Reset, nacházející se v hlavním menu.
  

On-line
Tlačítko umožní přepínat práci v programu mezi režimy on-line a off-line. Funkce je shodná s položkou Komunikace->On-line, 
nacházející se v hlavním menu.

7.3.3. Stavový řádek

Stavový řádek se nachází ve spodní části grafického prostředí programu. Jeho smyslem je poskytnout důležité informace o aktuálním stavu 
programu. Výřez stavového řádku je zachycený na obrázku 18.

Stavový řádek zobrazuje:
 › Aktuální režim činnosti programu; on-line a off-line.
 › Informaci o verzi firmware. 
 › Aktuální konfiguraci rozváděče. Během načítání dat z elektroniky, či zapisování dat do elektroniky se zde zobrazuje aktuální stav 

načítání, či zápisu.
 › Název souboru (*.PRM), se kterým se pracuje.

Režim činnosti a verzi firmware je rovněž možné zjistit v dialogovém okně Stav, které se aktivuje volbou Komunikace->Stav, umístěnou v hlavním 
menu program. 

7.3.4. Pracovní plocha

Pracovní plocha tvoří největší část pracovního prostředí programu PRM7Conf. 
Na této ploše se podle zvoleného příkazu zobrazují:

 › blokové schéma a jednotlivá dialogová okna, sloužící k nastavení pomocí blokového schéma
 › tabulka parametrů 
 › dialogové okno měření
 › dialogové okno určené k nastavení komunikace programu s elektronikou rozváděče 
 › dialogové okno určené ke změně konfigurace 

Obrázek 18. Stavový řádek
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7.4. Komunikace programu s elektronikou

7.4.1. Nastavení komunikace 

Program PRM7Conf komunikuje s elektronikou proporcionálního rozváděče pomocí sériového rozhraní počítače RS232. Základní parametry přenosu jsou:
 › přenosová rychlost 19200 bit/s  
 › 8 datových bitů 
 › parita žádná 
 › 1 stop bit

Nastavení komunikačního portu se provádí volbou Komunikace->Nastavení, umístěnou v hlavním menu programu. V zobrazeném dialogovém 
okně Nastavení komunikace (viz obrázek 19) lze vybrat komunikační port.

7.4.2. Navázání komunikace

Program PRM7Conf nabízí dva režimy činnosti:
 › on-line: Komunikace s elektronikou rozváděče je navázána a provedené změny v nastavení se okamžitě projeví.
 › off-line: Komunikace s elektronikou rozváděče není navázána. Veškeré provedené změny se projeví až v okamžiku připojení  

k proporcionálnímu rozváděči.

Navázání komunikace s elektronikou proporcionálního rozváděče (přechod programu PRM7Conf do stavu on-line) lze provést:
 › volbou Komunikace->On-line, umístěnou v hlavním menu programu 
 › nebo tlačítkem On-line, umístěném na panelu nástrojů

Přerušení komunikace s elektronikou proporcionálního rozváděče (přechod programu PRM7Conf do stavu off-line) lze provést stejnou volbou 
hlavního menu, nebo stejným tlačítkem.

Důvodem neúspěšného navázání komunikace s elektronikou rozváděče může být:
 › odpojený nebo poškozený kabel sériového rozhraní počítače RS232
 › vypnuté nebo poškozené napájení elektroniky (stav napájení elektroniky je signalizován zelenou LED)
 › poškozená elektronika proporcionálního rozváděče

Pokud je požadováno, aby se po spuštění programu automaticky navazovala komunikace s elektronikou rozváděče (aby program PRM7Conf 
přecházel do režimu on-line), je nutné provést příslušné nastavení v dialogovém okně Nastavení Komunikace (viz obrázek 20). 
Dialogové okno Nastavení komunikace se vyvolá volbou Komunikace->Nastavení, umístěnou v hlavním menu programu. 
Nastavení se provede volbou on-line ve skupině Režim spouštění. Provedená změna v nastavení se projeví až po restartování programu.

Obrázek 19. Nastavení komunikace

Obrázek 20. Nastavení režimu spouštění
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Načtení dat z elektroniky proporcionálního rozváděče do programu PRM7Conf je možné provést: 
 › volbou Rozváděč->Načíst data, umístěnou v hlavním menu programu
 › nebo tlačítkem Načíst data z rozváděče, umístěném na panelu nástrojů

Program také umožňuje automatické načítání dat při spuštění programu. 
Tato funkce je aktivována v případě, že je nastavené spouštění programu v režimu on-line (automatické navazování komunikace po spuštění). 
Nastavení se provede z dialogového okna vyvolaným příkazem Komunikace->Nastavení, umístěným v hlavním menu.

7.4.4. Zapsání dat do elektroniky proporcionálního rozváděče z programu PRM7Conf lze provést: 
 › příkazem Rozváděč->Zapsat do rozváděče, umístěným v hlavním menu programu
 › tlačítkem Zapsat do rozváděče, umístěném na panelu nástrojů

Elektronika proporcionálního rozváděče je schopna detekovat základní chyby, které jsou signalizovány blikáním červené LED. 
V takovém případě elektronika rozváděče nereaguje na změny stavových parametrů i přes to, že je v režimu on-line komunikace navázána.

Chybový stav elektroniky rozváděče, včetně dalších informací (zvolený komunikační port, režim činnosti programu, verze firmware elektroniky 
a výrobní číslo elektroniky), lze přečíst v dialogovém okně Stav. 
Dialogové okno Stav (viz obrázek 8) se aktivuje volbou Komunikace->Stav, umístěnou v hlavním menu programu. 

7.4.3. Načtení dat z elektroniky rozváděče

7.4.4. Zapsání dat do elektroniky rozváděče

7.4.5. Stav elektroniky rozváděče

Průběh čtení dat z elektroniky rozváděče je možné sledovat ve stavovém řádku.

Průběh zápisu dat do elektroniky rozváděče lze sledovat ve stavovém řádku.

Pro uvedení elektroniky do opětovného provozu (po předchozí detekci chyby červenou LED) je nutné provést reset elektroniky rozváděče.

Zápis dat může vyvolat nečekané chování proporcionálního rozváděče. Pokud se rozhodnete data do elektroniky rozváděče 
zapisovat, ujistěte se, že je hydraulický obvod řádně zajištěn, aby nedošlo k jeho poškození, případně k ohrožení anebo ke zranění osob.

Reset elektroniky může vyvolat nečekané chování proporcionálního rozváděče. Pokud se rozhodnete elektroniku rozváděče resetovat, 
ujistěte se, že je hydraulický obvod řádně zajištěn, aby nedošlo k jeho poškození, případně k ohrožení anebo ke zranění osob.

Obrázek 21. Stav elektroniky.

7.4.6. Reset elektroniky rozváděče

Reset elektroniky proporcionálního rozváděče programem PRM7Conf je možné provést: 
 › volbou Komunikace->Reset, umístěnou v hlavním menu programu
 › nebo tlačítkem Reset, umístěném na panelu nástrojů

Během resetu jsou zablokovány všechny funkce programu. 

7.5. Možnosti nastavení parametrů elektroniky rozváděče

7.5.1. Tabulka parametrů
Ke každé konfiguraci přísluší tabulka parametrů, ve které jsou uvedeny všechny nastavované parametry. 
Na obrázku 22 je jako příklad ukázána tabulka parametrů jedné z možných konfigurací.

Tabulka parametrů se vyvolá:
 › volbou Zobrazit->Tabulka parametrů, umístěnou v hlavním menu programu
 › nebo tlačítkem Tabulka parametrů, umístěném na panelu nástrojů 
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7.5.2. Blokové schéma

Každá konfigurace je reprezentována blokovým schématem, kde jednotlivé bloky vyjadřují příslušné funkce (parametry) elektroniky. Po kliknutí 
levým tlačítkem myši na vybraný blok schématu se objeví dialogové okno, jenž umožňuje provádět požadované změny. Na obrázku 10 je jako 
příklad ukázáno blokové schéma jedné z možných konfigurací.

Blokové schéma se aktivuje
 › volbou Zobrazit->Blokové schéma, umístěnou v hlavním menu programu,
 › nebo tlačítkem Blokové schéma umístěném na panelu nástrojů.

Blokové schéma také umožňuje kontinuálně odměřovat hodnoty signálu tekoucím jednotlivými bloky a budicí proudy tekoucí do cívek rozváděče. 
Místa měření jsou vyznačena červeně a jsou umístěna mezi bloky umožňujícími změnu parametrů (viz obrázek 23).

7.5.3. Nastavení dle typového klíče

Je-li nutné změnit konfiguraci rozváděče, nebo je-li nutné rozváděč rychle zprovoznit (v případě ztráty původních konfiguračních dat), lze do 
elektroniky rozváděče zavést výrobcem předdefinované konfigurační parametry. Tato předdefinovaná data lze zavést prostřednictvím specifikace typu  
rozváděče dle typového klíče. K tomuto účelu se použije dialogové okno Konfigurace rozváděče dle typového klíče. Vysvětlení jednotlivých označení v 
typovém klíči jsou v katalogu výrobce.

Dialogové okno Konfigurace rozváděče dle typového klíče (viz obrázek 24) se aktivuje
 › volbou Rozváděč->Změna konfigurace, umístěnou v hlavním menu programu,
 › nebo tlačítkem Změna konfigurace umístěném na panelu nástrojů.

Z položek nabízených dialogovým oknem lze sestavit označení dle typového klíče, jemuž potom odpovídá nové nastavení rozváděče.  

Obrázek 23. Příklad blokového schéma v konfiguraci E02S01

Obrázek 25. Příklad výrobního štítku proporcionálního rozváděče

Obrázek 22. Příklad tabulky parametů v konfiguraci E02S01

Obrázek 24. Nastavení podle typového klíče rozváděče

Takto provedené nastavení není zcela optimální, protože nepostihuje nutnost individuálních korekcí potřebných pro bezvadnou 
funkci každého proporcionálního rozváděče. Mělo by tedy následovat doladění nastavení rozváděče (pomocí tabulky parametrů, 
nebo pomocí blokového schématu).
Před zavedením nového nastavení si uložte nastavení provedené výrobcem do souboru.
V případě ztráty původních konfiguračních dat, lze na základě informací o čísle typu a sériovém čísle rozváděče tyto data od výrobce 
zpětně získat. Číslo typu a sériové číslo je umístěné na výrobním štítku rozváděče (viz obrázek 25).

typový klíč

číslo typu sériové číslo
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7.5.4. Nastavení z připraveného *PRM souboru 

Soubory nastavení (*.PRM soubory) slouží k archivaci dat nastavení elektroniky rozváděče. Archivovaná data mohou být později použita ke snadnému 
nastavení jiného rozváděče, nebo mohou posloužit při návratu k původnímu nastavení.

Soubor s požadovaným nastavením elektroniky rozváděče je možné do programu PRM7Conf zavést
 › volbou Soubor->Otevřít, umístěnou v hlavním menu programu,
 › nebo tlačítkem Načíst data ze souboru, umístěném na panelu nástrojů.

V zobrazeném dialogovém okně (viz obrázek 26) si lze zvolit požadovaný *.PRM soubor.

V režimu on-line lze data načtená ze souboru okamžitě zapsat do elektroniky rozváděče.

Provedené nastavení elektroniky rozváděče je možné z programu PRM7Conf uložit do *.PRM souboru
 › volbou Soubor->Uložit, umístěným v hlavním menu programu,
 › nebo tlačítkem Uložit data do souboru umístěném na panelu nástrojů.

V zobrazeném dialogovém okně (viz obrázek 27) si lze soubor nastavení pojmenovat, či přejmenovat.

Obrázek 27. Uložení souboruObrázek 26. Otevření souboru

7.6. Bloková schémata a tabulky parametrů základních konfigurací 

7.6.1. Konfigurace E01

Konfigurace E01 (řízený proporcionální rozváděč bez zpětné vazby) se vyskytuje ve 3 modifikacích. Cívky elektromagnetů umístěné na straně A i B 
rozváděče, cívka elektromagnetu pouze na straně A, cívka elektromagnetu pouze na straně B. Na obrázku 28 je zachyceno blokové schéma 
rozváděče s cívkami elekromagnetů straně A i B. Pro jednomagnetové modifikace této konfigurace je blokové schéma obdobné.

Zde je uvedený seznam parametrů elektroniky, které se pro tuto konfiguraci nastavují. 

28. Blokové schéma konfigurace E01 s cívkami elektromagnetů na straně A i B.

Název v tabulce parametrů
Symbol 
bloku

Stručný popis funkce

Řídicí signál  
Nastaví typ řídicího signálu. Řídicí signál může být napěťový, nebo proudový, unipolární, 
nebo bipolární. 

Polarita řídicího signálu  Změní polaritu řídicího signálu.

Prahová úroveň řídicího signálu  
Definuje prahovou úroveň, pod kterou je řídicí signál ignorován. Lze použít k potlačení šumu 
okolo nuly řídicího signálu.

Rampa vzestup – cívka A  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém 
nárůstu vstupního signálu. Pozvolný nárůst signálu za rampovou funkcí se projeví na časovém 
průběhu výstupního budicího proudu do cívky A.
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Rampa vzestup – cívka B
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém 
nárůstu vstupního signálu. Pozvolný nárůst signálu za rampovou funkcí se projeví na časovém 
průběhu výstupního budicího proudu do cívky B.

Rampa sestup – cívka A 
 Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 

skokovém poklesu vstupního signálu. Pozvolný pokles signálu za rampovou funkcí se projeví 
na časovém průběhu výstupního budicího proudu do cívky A.

Rampa sestup – cívka B
 Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 

skokovém poklesu vstupního signálu. Pozvolný pokles signálu za rampovou funkcí se projeví 
na časovém průběhu výstupního budicího proudu do cívky B.

Zesílení řídicího signálu - cívka A
 

Definuje převodní vztah mezi řídicím signem a výstupním budicím proudem do cívky A.

Zesílení řídicího signálu - cívka B
 

Definuje převodní vztah mezi řídicím signálem a výstupním budicím proudem do cívky B.

Kompenzace pozitivního krytí 
šoupátka - cívka A

Definuje velikost skokové změny proudu do cívky A pro kompenzaci pozitivního krytí 
šoupátka.

Kompenzace pozitivního krytí 
šoupátka - cívka B

Definuje velikost skokové změny proudu do cívky B pro kompenzaci pozitivního krytí 
šoupátka.

Proudové omezení - cívka A Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky A.

Proudové omezení - cívka B Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky B.

Parametr amplitudy dynamického 
mazání

Nastaví velikost amplitudy budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

Frekvence dynamického mazání
Nastaví velikost frekvence budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

Konfigurace rozváděče
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze 
v konfiguraci s cívkami na straně A i B.

Konfigurace rozváděče
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze 
v konfiguraci rozváděče s cívkou na straně A, resp. s cívkou na straně B.

Měřicí bod

7.6.2. Konfigurace E02S01

Konfigurace E02S01 (řízený proporcionální rozváděč s interní zpětnou vazbou od polohy šoupátka)  se vyskytuje ve 3 modifikacích. Cívky elektromagnetů 
umístěné na straně A i B rozváděče, cívka elektromagnetu pouze na straně A, cívka elektromagnetu pouze na straně B. Na obrázku 29 je zachyceno 
blokové schéma rozváděče s cívkami elektromagnetů na straně A i B. Pro jednomagnetové modifikace této konfigurace je blokové schéma obdobné.

Obrázek 29. Blokové schéma konfigurace E02S01 s cívkami elektromagnetů na straně A i B.

Zde je uvedený seznam parametrů elektroniky, které se pro tuto konfiguraci nastavují. 

Název v tabulce parametrů
Symbol 
bloku

Stručný popis funkce

Řídicí signál  
Nastaví typ řídicího signálu. Řídicí signál může být napěťový, nebo proudový, unipolární, 
nebo bipolární.

Polarita řídicího signálu  Změní polaritu řídicího signálu.
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Prahová úroveň řídicího signálu  
Definuje prahovou úroveň, pod kterou je řídicí signál ignorován. Lze použít k potlačení šumu 
okolo nuly řídicího signálu.

Rampa vzestup – cívka A  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100%  při 100% skokovém 
nárůstu vstupního signálu. Pozvolný nárůst signálu za rampovou funkcí se projeví na časovém 
průběhu výstupního budicího proudu do cívky A.

Rampa vzestup – cívka B  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém 
nárůstu vstupního signálu. Pozvolný nárůst signálu za rampovou funkcí se projeví na časovém 
průběhu výstupního budicího proudu do cívky  B.

Rampa sestup – cívka A  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 
skokovém poklesu vstupního signálu. Pozvolný pokles signálu za rampovou funkcí se projeví 
na časovém průběhu výstupního budicího proudu do cívky A.

Rampa sestup – cívka B  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 
skokovém poklesu vstupního signálu. Pozvolný pokles signálu za rampovou funkcí se projeví 
na časovém průběhu výstupního budicího proudu do cívky B.

Zesílení řídicího signálu - cívka A  
Definuje převodní vztah mezi řídicím signálem a signálem žádané hodnoty polohy šoupátka. 
Ovlivňuje proud do cívky A.

Zesílení řídicího signálu - cívka B  
Definuje převodní vztah mezi řídicím signálem a signálem žádané hodnoty polohy šoupátka. 
Ovlivňuje proud do cívky B.

Kompenzace pozitivního krytí 
šoupátka - cívka A

 
Definuje velikost skokové změny proudu do cívky A pro kompenzaci pozitivního krytí 
šoupátka.

Kompenzace pozitivního krytí 
šoupátka - cívka B

 
Definuje velikost skokové změny proudu do cívky B pro kompenzaci pozitivního krytí 
šoupátka.

Proudové omezení - cívka A  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky A.

Proudové omezení - cívka B  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky B.

Parametr amplitudy dynamického 
mazání

 
Nastaví velikost amplitudy budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

Frekvence dynamického mazání  
Nastaví velikost frekvence budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

P parametr regulátoru interní 
zpětné vazby

 Nastaví proporcionální složku regulátoru interní zpětné vazby.

I parametr regulátoru interní zpětné 
vazby

 Nastaví integrační složku regulátoru interní zpětné vazby.

D parametr regulátoru interní 
zpětné vazby, 
T parametr regulátoru interní 
zpětné vazby

 
D parametr: nastaví derivační složku interní zpětné vazby.
T parametr: modifikuje dynamické vlastnosti regulátoru interní zpětné vazby (zpožďující člen).

Aktivace linearizace interní zpětné 
vazby

 
Aktivuje linearizační funkci interní zpětné vazby. Linearizační funkce může být využita 
k modifikaci přirozeného stavu průtokové charakteristiky proporcionálního rozváděče

Bod linearizace interní zpětné vazby 
Xn
Bod linearizace interní zpětné vazby 
Yn

 
Definuje 9 uzlových bodů linearizační křivky. Linearizační funkce může být využita 
k modifikaci přirozeného stavu průtokové charakteristiky proporcionálního rozváděče.

Konfigurace rozváděče  
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze v 
konfiguraci s cívkami na straně A i B.

Konfigurace rozváděče  
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze 
v konfiguraci rozváděče s cívkou na straně A, resp. s cívkou na straně B.

 Měřicí bod
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7.6.3. Konfigurace E03

Konfigurace E03 (řízený proporcionální rozváděč s externí zpětnou vazbou z procesu) se vyskytuje ve 3 modifikacích. Cívky elektromagnetů umístěné 
na straně A i B rozváděče, cívka elektromagnetu pouze na straně A, cívka elektromagnetu pouze na straně B. Na obrázku 30 je zachyceno blokové 
schéma rozváděče s cívkami elektromagnetů na straně A i B. Pro jednomagnetové modifikace této konfigurace je blokové schéma obdobné.

Obrázek 30 Blokové schéma konfigurace E03 s cívkami elektromagnetu na straně A i B.

Zde je uvedený seznam parametrů elektroniky, které se pro tuto konfiguraci nastavují.

Název v tabulce parametrů
Symbol 
bloku

Stručný popis funkce

Řídicí signál  
Nastaví typ řídicího signálu. Řídicí signál může být napěťový, nebo proudový, unipolární, 
nebo bipolární.

Polarita řídicího signálu  Změní polaritu řídicího signálu.

Prahová úroveň řídicího signálu  
Definuje prahovou úroveň, pod kterou je řídicí signál ignorován. Lze použít k potlačení šumu 
okolo nuly řídicího signálu.

Rampa vzestup  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém 
nárůstu signálu, který do rampové funkce vstupuje.

Rampa sestup  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 
skokovém poklesu signálu, který do rampové funkce vstupuje.

Proudové omezení - cívka A  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky A.

Proudové omezení - cívka B  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky B.

Parametr amplitudy dynamického 
mazání

 
Nastaví velikost amplitudy budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

Frekvence dynamického mazání  
Nastaví velikost frekvence budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. Nastavení se provádí 
experimentálně.

P parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

 Nastaví proporcionální složku regulátoru externí zpětné vazby.

I parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

 Nastaví integrační složku regulátoru externí zpětné vazby.

D parametr 
regulátoru externí zpětné vazby
T parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

 

D parametr - nastaví derivační složku externí zpětné vazby.
T parametr - modifikuje dynamické vlastnosti regulátoru externí zpětné vazby 
(zpožďující člen).

Typ signálu externí zpětné vazby  
Nastaví typ signálu externí zpětné vazby. Signál externí zpětné vazby může být napěťový, 
nebo proudový.

Polarita signálu externí zpětné 
vazby

Změní polaritu signálu ze snímače externí zpětné vazby.
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Posunutí nuly signálu externí 
zpětné vazby

Nastaví posunutí „nuly“ signálu externí zpětné vazby.

Zesílení signálu externí zpětné 
vazby

Nastaví zesílení signálu externí zpětné vazby.

Aktivace linearizace externí zpětné 
vazby

 
Aktivuje linearizační funkci externí zpětné vazby. Funkce linearizace slouží k definici 
požadované funkční závislosti mezi jejím vstupem a výstupem ve zpětnovazebné větvi 
externího signálu.

Bod linearizace externí zpětné 
vazby Xn
Bod linearizace externí zpětné 
vazby Yn

 
Definuje 9 uzlových bodu linearizační křivky. Funkce linearizace slouží k definici požadované 
funkční závislosti mezi jejím vstupem a výstupem ve zpětnovazebné větvi externího signálu.

Konfigurace rozváděče  
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze v 
konfiguraci s cívkami na straně A i B.

Konfigurace rozváděče  
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze v 
konfiguraci rozváděče s cívkou na straně A, resp. s cívkou na straně B.

 Měřicí bod

7.6.4. Konfigurace E04S01

Konfigurace E04S01 (řízený proporcionální rozváděč s interní zpětnou vazbou od polohy šoupátka a externí zpětnou vazbou z procesu) se vyskytuje 
ve 3 modifikacích. Cívky elektromagnetů umístěné na straně A i B rozváděče, cívka elektromagnetu pouze na straně A, cívka elektromagnetu pouze 
na straně B. Na obrázku 31 je zachyceno blokové schéma rozváděče s cívkami elektromagnetů na straně A i B. Pro jednomagnetové modifikace této 
konfigurace je blokové schéma obdobné.

Obrázkek 31. Blokové schéma konfigurace E03 s cívkami elektromagnetů na straně A i B.

Zde je uvedený seznam parametrů elektroniky, které se pro tuto konfiguraci nastavují. 

Název v tabulce parametrů
Symbol 
bloku

Stručný popis funkce

Řídicí signál  
Nastaví typ řídicího signálu. Řídicí signál může být napěťový, nebo proudový, unipolární, nebo 
bipolární.

Polarita řídicího signálu  Změní polaritu řídicího signálu.

Prahová úroveň řídicího signálu  
Definuje prahovou úroveň, pod kterou je řídicí signál ignorován. Lze použít k potlačení šumu 
okolo nuly řídicího signálu.

Rampa vzestup  
Nastaví čas, za který signál za rampovou funkcí vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém 
nárůstu signálu, který do rampové funkce vstupuje.

Rampa sestup  
Nastaví čas,  za který signál za rampovou funkcí poklesne ze 100% na 0% při 100% 
skokovém poklesu signálu, který do rampové funkce vstupuje.

Proudové omezení - cívka A  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky A.

Proudové omezení - cívka B  Definuje maximální hodnotu výstupního proudu do cívky B.
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Parametr amplitudy dynamického 
mazání

 
Nastaví velikost amplitudy budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. 
Nastavení se provádí experimentálně.

Frekvence dynamického mazání  
Nastaví velikost frekvence budicího proudu cívky superponovaného na jeho stejnosměrnou 
složku. Ovlivňuje citlivost a hysterezi proporcionálního rozváděče. 
Nastavení se provádí experimentálně.

P parametr regulátoru interní 
zpětné vazby

 Nastaví proporcionální složku regulátoru interní zpětné vazby.

I parametr regulátoru interní zpětné 
vazby

 Nastaví integrační složku regulátoru interní zpětné vazby.

D parametr regulátoru interní 
zpětné vazby
T parametr regulátoru interní 
zpětné vazby

D parametr: nastaví derivační složku interní zpětné vazby.
T parametr: modifikuje dynamické vlastnosti regulátoru interní zpětné vazby (zpožďující člen).

P parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

 Nastaví proporcionální složku regulátoru externí zpětné vazby.

I parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

 Nastaví integrační složku regulátoru externí zpětné vazby.

D parametr regulátoru externí 
zpětné vazby
T parametr regulátoru externí 
zpětné vazby

D parametr: nastaví derivační složku externí zpětné vazby.
T parametr: modifikuje dynamické vlastnosti regulátoru externí zpětné vazby (zpožďující člen).

Typ signálu externí zpětné vazby  
Nastaví typ signálu externí zpětné vazby. Signál externí zpětné vazby může být napěťový, 
nebo proudový.

Polarita signálu externí zpětné 
vazby

 Změní polaritu signálu ze snímače externí zpětné vazby.

Posunutí nuly signálu externí 
zpětné vazby

 Nastaví posunutí „nuly“ signálu externí zpětné vazby.

Zesílení signálu externí zpětné 
vazby

 Nastaví zesílení signálu externí zpětné vazby.

Aktivace linearizace interní zpětné 
vazby

 
Aktivuje linearizační funkci interní zpětné vazby. Linearizační funkce může být využita 
k modifikaci přirozeného stavu průtokové charakteristiky proporcionálního rozváděče

Bod linearizace interní zpětné 
vazby Xn
Bod linearizace interní zpětné 
vazby Yn

Definuje 9 uzlových bodů linearizační křivky. Linearizační funkce může být využita 
k modifikaci přirozeného stavu průtokové charakteristiky proporcionálního rozváděče.

Aktivace linearizace externí zpětné 
vazby

 
Aktivuje linearizační funkci externí zpětné vazby. Funkce linearizace slouží k definici 
požadované funkční závislosti mezi jejím vstupem a výstupem ve zpětnovazebné větvi 
externího signálu.

Bod linearizace externí zpětné 
vazby Xn
Bod linearizace externí zpětné 
vazby Yn

 
Definuje 9 uzlových bodu linearizační křivky. Funkce linearizace slouží k definici požadované 
funkční závislosti mezi jejím vstupem a výstupem ve zpětnovazebné větvi externího signálu.

Konfigurace rozváděče  
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze 
v konfiguraci s cívkami na straně A i B.

Konfigurace rozváděče
Umožní změnit konfiguraci elektroniky rozváděče. Symbol bloku se používá pouze 
v konfiguraci rozváděče s cívkou na straně A, resp. s cívkou na straně B.

Měřicí bod
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7.7. Podrobný popis základních bloků konfigurací

7.7.1. Konfigurace rozváděče

7.7.2. Volba typu řídicího signálu

V této části jsou popsány základní bloky z nichž se skládají jednotlivá bloková schémata, umožňující nastavení elektroniky rozváděče. Každému bloku 
odpovídá rovnocenná položka v tabulce parametrů.

Symbol bloku:

Symbol bloku:

Popis: Vyskytuje se ve všech konfiguracích.
Blokem se uvede rozváděč do požadované konfigurace. Rozváděč je možné nastavit do konfigurace E01, E02S01, E03, E04S01. Každá konfigurace se 
vyskytuje v modifikaci se dvěma magnety či v modifikaci s jedním magnetem na straně A respektive na straně B. Označení konfigurace v tabulce 
parametrů je zachyceno v tabulce 1.

Popis: Vyskytuje se ve všech konfiguracích.
Blok určuje typ řídicího signálu rozváděče, který je připojen na vstup elektroniky. V tabulce 2 jsou shrnuty všechny typy signálů, které mohou být 
použity pro řízení rozváděče.

Konfigurace rozváděče E01 E02S01 E03 E04S01

otevřená smyčka interní zpětná vazba externí zpětná vazba interní a externí zpětná 
vazba

S cívkou na straně A OS_A US_int_A US_ext_A US_int&ext_A

S cívkou na straně B OS_B US_int_B US_ext_B US_int&ext_B

Se dvěma cívkami OS_A&B US_int_A&B US_ext_AB US_int&ext_A&B

Tabulka 1. Označení konfigurace rozváděče v tabulce parametrů.

Tabulka 2. Povolené řídicí signály pro možné konfigurace

Řídicí 
signály

Konfigurace rozváděče

E01 E02S01 E03 E04S01

otevřená smyčka interní zpětná vazba externí zpětná vazba interní a externí zpětná vazba

1 cívka 2 cívky 1 cívka 2 cívky 1 cívka 2 cívky 1 cívka 2 cívky

+/-10 V X X X X X X

0…10 V X X X X X X

0..20 mA X X X X X X

4…20 mA X X X X X X

+/-10 mA X X X X X X

12 +/- 8 mA X X X X X X

7.7.3. Polarita řídicího signálu

Symbol bloku:

Popis: Vyskytuje se ve všech konfiguracích.
Blok mění polaritu řídicího signálu. Povolené polarity řídicího signálu pro možné konfigurace jsou zachyceny v tabulce 3. Je-li blok nastaven na 
hodnotu vypnuto, rozváděč se chová jako by byl přerušený řídicí signál.

Tabulka 3. Povolené řídicí signály pro dané konfigurace

Povolené 
polarity

Konfigurace rozváděče

E01 E02S01 E03 E04S01

otevřená smyčka interní zpětná vazba externí zpětná vazba interní a externí zpětná vazba

cívka A cívka B cívky A B cívka A cívka B cívky A B cívka A cívka B cívky A B cívka A cívka B cívky A B

-1 X X X X X X X X X X

vypnuto X X X X X X X X X X X X

1 X X X X X X X X X X
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7.7.5. Rampové funkce

Symbol bloku:

Popis funkce v konfiguraci E01, E2S01:
Rampa vzestup – cívka A respektive Rampa vzestup – cívka B nastaví pozvolný vzestup řídicího signálu. Podle polarity signálu vstupujícího 
do rampových funkcí se provedené nastavení přímo projeví v pozvolném nárůstu proudu pro cívku elektromagnetu A respektive pro cívku 
elektromagnetu B. Pro kladnou polaritu je aktivní Rampa vzestup – cívka A, pro zápornou polaritu je aktivní Rampa vzestup – cívka B. 
Nastavení vyjadřuje čas, za který signál za rampou vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém nárůstu vstupujícího signálu.
Rampa sestup – cívka A respektive Rampa sestup – cívka B nastaví pozvolný sestup řídicího signálu. Podle polarity signálu vstupujícího 
do rampových funkcí se provedené nastavení projeví v pozvolném poklesu proudu pro cívku elektromagnetu A resp. pro cívku elektromagnetu B. 
Nastavení vyjadřuje čas, za který signál za rampou poklesne ze 100% na 0% při 100% skokovém poklesu vstupního signálu.

Příklad: Nastavení bloku Rampa vzestup – cívka A na 5 s. 
 › Skoková změna vstupního signálu z 0 na 50% se projeví lineárním nárůstem výstupního signálu z 0 na 50% po dobu 2,5 s.

Popis funkce v konfiguraci E03, E04S01: 
Rampa vzestup nastaví čas, za který signál za rampou (hodnota regulované veličiny) vzroste z 0% na 100% při 100% skokovém nárůstu signálu, 
který do rampy vstupuje.
Rampa sestup nastaví čas, za který signál za rampou (hodnota regulované veličiny) poklesne ze 100% na 0% při 100% skokovém poklesu signálu, 
který do rampy vstupuje.

Příklad: Nastavení bloku Rampa vzestup – na 5 s. 
 › Skoková změna vstupního signálu z 0 na 50% se projeví lineárním nárůstem výstupního signálu z 0 na 50% po dobu 2,5 s. 
 › Skoková změna vstupního signálu z -50% na 50% se projeví lineárním nárůstem výstupního signálu z -50% na 50% po dobu 5s.

7.7.4. Prahová úroveň řídicího signálu 

Symbol bloku:

Popis: Vyskytuje se ve všech konfiguracích.
Prahová úroveň řídicího signálu nastavuje necitlivost rozváděče okolo nulové hodnoty řídicího signálu. Velikost prahové úrovně řídicího signálu je 
vyjádřena v procentech maximálního řídicího signálu jedné polarity. Po provedeném nastavení rozváděč nereaguje na změny řídicího signálu, které 
jsou menší než nastavená hodnota prahové úrovně. Pro hodnoty řídicího signálu větší než je nastavená hodnota prahové úrovně, je výstupem signál 
shodný se vstupem.
Funkce může být využita ve všech konfiguracích rozváděče k odfiltrování nežádoucího zvlnění řídicího signálu v okolí nulové hodnoty, tak, že jej 
rozváděč bude do zvolené úrovně řídicího signálu ignorovat.

Příklad:
Řídicí signál +/- 10 V, nastavení prahové úrovně 10%. Je-li na řídicím vstupu signál v rozsahu -1 V...+1 V, rozváděč na tento signál nereaguje.

7.7.6. Zesílení řídicího signálu

Symboly bloků:
Zesílení řídicího signálu - cívka A a cívka B

Popis: Vyskytuje se v konfiguarích E01 a E02S01. 
Zesílení řídicího signálu - cívka A respektive Zesílení řídicího signálu - cívka B provede nastavení zesílení řídicího signálu. Podle polarity signálu, 
vstupjícího do příslušného bloku zesílení, provedené nastavení ovlivní proud, tekoucí do cívky elekromagnetu A či B. Pro kladnou polaritu je aktivní 
blok Zesílení řídicího signálu - cívka A, pro zápornou polaritu blok Zesílení řídicího signálu - cívka B.

Příklad nastavení v konfiguraci E01:
Zesílení řídicího signálu v konfiguraci E01 je vyjádřeno v jednotkách mA(%), což umožňuje snadný přepočet řídicího signálu na proud budicí cívky 
elektromagnetu. Například je-li vstupující signál +10% a je-li Zesílení řídicího signálu - cívka A nastaveno na hodnotu 20 mA(%), výstupní budicí 
proud do cívky A bude nabývat hodnoty 200 mA.

Příklad nastavení v konfiguraci E02S01:
Zesílení řídicího signálu v konfiguraci E02S01 je vyjádřeno v bezrozměrném tvaru. Je-li nastaven vstupující signál na hodnotu +10% a je-li 
Zesílení řídicího signálu - cívka A je nastaveno na 2, bude výstupní signál z bloku +20%.
.



Změny vyhrazeny · PRM 7_MANUAL_5175_1cz_03/2016

Strana 21 www.argo-hytos.com

7.7.8. Proudové omezení

7.7.9. Dynamické mazání

Symboly bloků:
Kompenzace pozitivního krytí - cívka A a cívka B                  

Symboly bloků:
Proudové omezení - cívka A a cívka B

Symboly bloků:
Dynamické mazání - amplituda  Dynamické mazání - frekvence

Popis: Vyskytuje se v konfiguracích E01 a E02S01
Kompenzace pozitivního krytí šoupátka - cívka A, respektive Kompenzace pozitivního krytí šoupátka - cívka B umožňuje kompenzovat 
pozitivní krytí šoupátka proporcionálního rozváděče.
Cílem kompenzace pozitivního krytí šoupátka je minimalizovat pásmo necitlivosti proporcionálního rozváděče v okolí nulové hodnoty řídicího signálu. 
Pozitivní krytí šoupátka umožňuje zajistit úplné uzavření průtoku rozváděčem ve střední poloze při technologicky výhodných výrobních tolerancích.
V bezprostřední blízkosti nulové hodnoty vstupujícího signálu do příslušného bloku kompenzace se podle polarity signálu projeví provedené nastavení 
kompenzace skokem proudu tekoucí do cívky elekromagnetu A či B. Pro kladnou polaritu je aktivní blok Kompenzace pozitivního krytí - cívka A, pro 
zápornou polaritu blok Kompenzace pozitivního krytí - cívka B.

Příklad nastavení v konfiguraci E01:
Kompenzace pozitivního krytí v konfiguraci E01 je vyjádřena v jednotkách mA. Nabývá-li vstupující signál do bloku kladné hodnoty, 
Prahová úroveň řídicího signálu je nastavena na 0%, Kompenzace pozitivního krytí - cívka A je nastavena na hodnotu 100 mA, potom v 
bezprostřední blízkosti řídicího signálu bude cívka magnetu buzena proudem 100 mA.

Příklad nastavení v konfiguraci E02S01:
Kompenzace pozitivního krytí v konfiguraci E02S01 je vyjádřena v procentech maxima řídicího signálu. Nabývá-li vstupující signál do bloku kladné 
hodnoty, Prahová úroveň řídicího signálu je nastavena na 0%, Kompenzace pozitivního krytí - cívka A je nastavena na hodnotu +10%, 
potom v bezprostřední blízkosti řídicího signálu bude vystupující hodnota signálu z bloku posunuta v kladné oblasti o +10%.

Popis: Vyskytuje se ve všech konfiguracích.
Bloky Proudové omezení - cívka A respektive Proudové omezení - cívka B slouží k omezení maximálního výstupního proudu, který je dodáván 
elektronikou do cívky elektromagnetu A respektive cívky elektromagnetu B. Nastavení proudového omezení se provádí v mA. Velikost proudového 
omezení závisí na typu připojené cívky.

Příklad:
Je-li proudové omezení nastaveno na hodnotu 3500 mA, bude cívka elektromagnetu při 100 % signálu vstupujícím do bloku proudového omezení 
buzena maximálním proudem 3500 mA. Nastavené hodnoty proudového omezení může být dosaženo pouze v případě splnění podmínek plynoucích 
z ohmova zákona.

Popis funkce: Vyskytuje se ve všech konfiguracích
Bloky Dynamické mazání - amplituda, Dynamické mazání - frekvence umožňují definovat parametry dynamického mazání. 
Dynamickým mazáním rozumíme superpozici signálu s definovaným průběhem na stejnosměrnou složku výstupního proudu z elektroniky, kterým 
jsou napájeny cívky elektromagnetů. Jeho úkolem je udržovat šoupátko rozváděče v neustálém mikropohybu (kmitání s malou amplitudou), čímž je 
dosaženo výrazně menšího tření mezi pohybujícími se částmi proporcionálního rozváděče. Dynamickým mazáním lze výrazně zlepšit funkční vlastnosti 
proporcionálních rozváděčů ve smyslu snížení hystereze a zvýšení citlivosti na změny řídicího signálu. 
Zejména v konfiguraci E01 (přímo řízený rozváděč) nachází tato funkce největší uplatnění.

Nastavení dynamického mazání:
Nesprávné nastavení dynamického mazání může mít za následek výrazné nežádoucí rozkmitání šoupátka rozváděče a tím i celého hydraulického 
obvodu. Jeho optimální nastavení se liší případ od případu. Běžně se nastavení provádí v rozsahu frekvence od 60 Hz do 160 Hz pro rozsah parametru 
amplitudy 10 až 30 %. Parametry dynamického mazání se optimalizují tak, aby bylo dosaženo požadované hodnoty hystereze a zároveň aby 
provedené nastavení nebylo příčinou vzniku nežádoucích oscilací v hydraulickém obvodu.

7.7.7. Kompenzace pozitivního krytí šoupátka 
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7.7.10. Regulátory interní a externí zpětné vazby

Symboly bloků:
P parametr regulátoru 
 interní zpětné vazby 
 a externí zpětné vazby

I parametr regulátoru 
  interní zpětné vazby 
  a externí zpětné vazby

D parametr regulátoru 
interní zpětné vazby

   a externí zpětné vazby

Popis:
Bloky jsou určeny k definici parametrů PID regulátorů. V řídící elektronice jsou vestavěny dva regulační obvody. Regulátory se vyskytují v konfiguracích 
E02S01, E03, E04S01. Jeden PID regulátor je využíván v konfiguraci E02S01 a E03. Dva kaskádně řazené PID regulátory jsou využívány v konfiguraci 
E04S01.

Obecný matematický popis regulátorů:
Obecný matematický popis regulátorů interní a externí zpětné vazby vychází z rovnice ve které 
e (t) [%] je regulační odchylka, u (t) [%] je akční veličina, t [s] je čas.
Parametry P [-], I [s-1], D [s], T [s] představují jednotlivé stavitelné parametry regulátoru.

Význam jednotlivých členů regulátoru:

 › Proporcionální člen Pe (t) zesiluje regulační odchylku. Při samostatném použití pracuje s trvalou regulační odchylkou.

 ›  Integrační člen                integruje regulační odchylku. V zavřeném regulačním obvodu pracuje s přechodnou regulační odchylkou 
(regulační pochod se ustálí, je-li regulační odchylka nulová). Je-li použit samostatně, nemusí pro astatické soustavy (např. řízení polohy 
hydromotoru) vyhovět podmínkám stability.

 ›  Derivační člen             derivuje regulační odchylku. V uzavřeném regulačním obvodu není schopen samostatné funkce, protože připustí 
libovolně velkou ustálenou regulační odchylku. V kombinaci s P a I členy regulátoru zlepšuje stabilitu regulačního obvodu.

 ›  Zpožďující člen regulátoru             mění dynamické vlastnosti regulátoru.

Nastavení regulátorů:
Existuje několik metod seřízení regulátoru. Některé vycházející z fyzikálních pokusů (např. metoda Zieglera a Nichose), některé vychází z 
matematických formulací (např. různé metody založené na integrálních kritériích). Tyto metody je možné nastudovat z jakékoli odborné 
literatury o systémech a řízení. 
Zde je představena metoda seřízení regulátoru, která se nechá uplatnit v provozních podmínkách. Kritériem metody je dosažení maximální 
proporcionální a integrační konstanty regulátoru při co nejrychlejším přechodovém ději a zachování předem zvoleného průběhu přechodové 
charakteristiky uzavřené smyčky regulačního obvodu (např. maximální dovolený překmit ustálené hodnoty).

 ›  Na regulátoru se nejprve nastaví nulová integrační konstanta I, nulová derivační konstanta D a nulová časová konstanta derivační složky T. 
Proporcionální konstanta P se nastaví na nějakou malou hodnotu. 

 ›  Po ustálení regulované soustavy se zadá malý skok řízení, přičemž se sleduje odezva systému. Regulátor by měl mít tendenci snižovat 
počáteční regulační odchylku. Pokud nesnižuje, je pravděpodobně chybně nastavená zpětná vazba (polarita či rozsahy signálu).

 ›  Je-li nastavená záporná zpětná vazba, je nutné opakovat skoky řídicí veličiny za neustálého zvyšování proporcionální konstanty P tak, aby 
nastal viditelný překmit. V tomto okamžiku je nutné vrátit proporcionální konstantu P na hodnotu při níž se překmit příliš neprojeví.

 ›  Nyní se začne přidávat podobně integrační konstanta regulátoru. Překmit při přechodovém ději by měl být o něco vyšší než předpokládaný.
 ›  Jako poslední se začne zvyšovat derivační konstanta D, která by měla vyšší překmit opět snížit na předepsanou velikost.
 ›  Podaří-li se zvyšováním derivační konstanty D dobu regulace zachovat, nebo dokonce snížit, může se ještě P a I konstanta zvětšit.
 ›  Pokud se při stabilizaci systému D složkou doba regulace prodlouží, je nutné snížit konstanty všech složek, zejména D složku.
 ›  Prodloužení působení derivační složky D lze provést časovou konstantou derivační složky T.

7.7.11. Typ signálu externí zpětné vazby
Symbol bloku:
Typ signálu externí zpětné vazby

Popis: Vyskytuje se v konfiguracích E03 a E04S01.
Blok Typ signálu externí zpětné vazby určuje typ signálu přiváděného na vstup elektroniky z externího snímače. Povolené signály z externího snímače 
jsou 0..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA. Standardně dodávané rozvaděče v konfiguracích s externí zpětnou vazbou E03 a E04S01 mají tento vstup 
konfigurován jako napěťový s úrovní signálu 0..10 V. 

7.7.12. Polarita signálu externí zpětné vazby
Symbol bloku:
Polarita signálu externí zpětné vazby 

Popis: Vyskytuje se v konfiguracích E03 a E04S01.
Blok mění polaritu signálu ze snímače externí zpětné vazby. Je-li blok nastaven na hodnotu vypnuto, rozváděč se chová tak, jako by byl přerušený 
signál ze snímače externí zpětné vazby.
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Nastavení externí zpětné vazby v konfiguraci E03 a E04S01
V blokovém schématu se pro externí zpětnou vazbu sdružují do jednoho dialogového okna funkce nastavení Polarity signálu externí zpětné vazby, 
Posunutí signálu externí zpětné vazby, Zesílení signálu externí zpětné vazby. Graf, který je vyobrazený po vyvolání jedním z popisovaných 
bloků (viz obrázek 32), zachycuje transformaci signálu ze snímače z externí zpětné vazby po průchodu těmito bloky. 

Je-li linearizační funkce zpětné vazby neaktivní, je výstup signálu za bloky Polarity signálu externí zpětné vazby, 
Posunutí signálu externí zpětné vazby, Zesílení signálu externí zpětné vazby vstupem do rozdílového členu regulátoru.

Příklad nastavení externí zpětné vazby:
Je požadováno, aby pro 0% signálu ze snímače externí zpětné vazby vstupoval do rozdílového členu signál 80%. 
Zároveň je požadováno, aby pro 100% signál ze snímače externí zpětné vazby vstupoval do rozdílového členu signál 0%. Předpoklad je, že není 
aktivována funkce linearizace externí zpětné vazby.
Pro splnění požadavku poslouží grafická reprezentace sdružující nastavované parametry. Výsledné nastavení je (viz obrázek 32): 
Posunutí nuly 99,99%; Zesílení 0,8; Polarita: záporná.

Do rozdílového členu regulátoru musí vstupovat signály stejného znaménka!

Obrázek 32. Dialog externí zpětné vazby – zesílení, polarita, posunutí nuly (příklad nastavení externí zpětné vazby)

7.7.13. Posunutí signálu externí zpětné vazby
Symbol bloku:
Posunutí nuly signálu externí zpětné vazby

Popis: Vyskytuje se v konfiguracích E03 a E04S01.
Nastaví posunutí nuly signálu externí zpětné vazby, které se provádí v procentech rozsahu signálu snímače externí zpětné vazby.

Příklad:
Typ signálu externí zpětné vazby je napěťový s úrovní 0..10V. Signál vystupující ze snímače externí zpětné vazby je 2 V. Posunutí signálu je nastaveno 
na (-20%). Na výstupu z bloku posunutí signálu externí zpětné vazby bude pro tuto hodnotu zpětnovazebního signálu výstupní signál o velikosti 0 %.

7.7.14. Zesílení signálu externí zpětné vazby
Symbol bloku:
Zesílení signálu externí zpětné vazby

Popis:
Slouží k dosažení požadované hodnoty zesílení signálu externí zpětné vazby.

Příklad:
Signál vstupující do bloku zesílení je 10%. Zesílení je nastaveno na 2. Potom signál vystupující z bloku zesílení bude mít velikost 20%.



Změny vyhrazeny · PRM 7_MANUAL_5175_1cz_03/2016

Strana 24www.argo-hytos.com

Obrázek 33. Dialogové okno linearizační funkce externí zpětné vazby

34. Blokové schéma v konfiguraci E02S01 – ukázka měřicího bodu. Obrázek 35. Příklad dialogu měření v konfiguraci E02S01.

7.8. Měření

Elektronika rozváděče umožňuje v tzv. měřicích bodech odměřovat aktuální hodnoty signálů a budicí proudy do cívek rozváděče. 

Pro odměřování v měřicích bodech musí být zobrazené blokové schéma konfigurace. Místa měření jsou vyznačena červeně (viz obrázek 34) a jsou um-
ístěna mezi bloky umožňujícími změnu parametrů. Požadovaný měřicí bod se aktivuje kliknutím na značku měřicího bodu levým tlačítkem myši.

Další možností měření signálů je využití dialogového okna s předdefinovaným výběrem signálů. Dialogové okno měření se liší podle vybrané konfigu-
race. Bez ohledu na vybranou konfiguraci je vždy prováděno měření řídicího signálu a budicích proudů do cívek rozváděče. Je-li zvolena konfigurace, 
kde je požadována zpětná vazba, zobrazují se i hodnoty usnadňující její nastavení

Dialogové okno měření (viz obrázek 35) je přístupné z kteréhokoli místa programu. Dialogové okno se aktivuje
 › volbou Zobrazit->Měření, umístěnou v hlavním menu programu,
 › tlačítkem Měření, umístěném na panelu nástrojů.

7.7.15. Linearizační funkce 
Symboly bloků:

Popis: Vyskytuje se v konfiguracích E02S01, E03 a E04S01.
Aktivace linearizace interní, či externí zpětné vazby způsobí, že signál ze snímače polohy resp. externího snímače je zpracováván pomocí lineari-
začních funkcí. Funkce linearizace umožňuje definovat 9 uzlových bodů. Souřadnice uzlových bodů se zadávají v procentech (viz obr. 33).
Využití linearizačních funkcí může být výhodné v případech, kdy je třeba změnit přirozený tvar funkční závislosti mezi řídicím signálem a výstupní 
veličinou (průtok, poloha, tlak, síla, rychlost, atd.). V konfiguraci E02S01 může být linearizační funkce použita ke kompenzaci přirozeně nelineárních 
průtokových charakteristik proporcionálních rozváděčů. V konfiguracích E03 a E04S01 umožňuje linearizační funkce řešit úlohy, kdy je třeba 
kompenzovat konstrukčně dané nelinearity pohybových systémů, při použití nesymetrických válců apod. Ve specifických případech může být 
linearizační funkce použita rovněž ke kompenzaci pozitivního krytí šoupátka v systémech s interní a externí zpětnou vazbou (konfigurace E04S01).

Příklad:
Zpracování signálu externí zpětné vazby linearizační funkcí. (Xn, Yn) definuje bod linearizační funkce.

Linearizace signálu interní a externí 
zpětné vazby – aktivace 

 

Signál před blokem linearizace
Xn bod linerizace -98% -90% -65% -30% 0% 20% 40% 60% 80%
Signál za blokem linearizace (aktivována funkce linearizace) 
Yn bod linerizace -60% -35% -15% -5% 0% 5% 20% 45% 80%
Signál za blokem linearizace (není aktivována funkce linearizace) 

-100% -90% -65% -30% 0% 20% 40% 60% 80%

Linearizace signálu externí 
zpětné vazby – definice 


