
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Program: matematika in tehnika 

 
 

 

 

 

MODELI TEMPERATURNIH REGULACIJSKIH 

SISTEMOV PRI POUČEVANJU TEHNIŠKIH 

VSEBIN 
 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor:  Kandidat: 

Izr. prof. dr. Slavko Kocijančič    Marija Rihtaršič 

 

 

 

Ljubljana, junij 2012 



  



 

I 

Zahvala 
 

 
Zahvaljujem se mentorju, izr. prof. Slavku Kocijančiču, za strokovno pomoč in koristne 

nasvete. Hvala vam za prijaznost, pripravljenost in pomoč pri izvedbi diplomskega dela. 

Hvala bratoma, sestrama, mami in atiju za podporo skozi celotni študij. Hvala, ker ste 

verjeli vame. 

Hvala možu za spodbujanje in pomoč pri pisanju naloge. Hvala ti za lep zaključek 

študija. 

Hvala vsem prijateljem, s katerimi sem šla skozi študentska leta. Doživeli smo veliko, 

ostali pa so nam nepozabni trenutki.  

  



 

II 

 

  



 

III 

POVZETEK 

 

Diplomsko delo je namenjeno predvsem učiteljem v osnovni šoli, ki poučujejo izbirna 

predmeta robotika v tehniki in elektronika z robotiko. V pomoč je tudi učiteljem 

strokovnih predmetov srednješolskega izobraževalnega programa, ki v okviru določenih 

predmetov obravnavajo regulacijsko tehniko. Služi lahko tudi kot dodatno gradivo 

študentom tehnike na Pedagoški fakulteti pri predmetu projekti iz elektronike. Opisani 

modeli regulacij v diplomskem delu služijo uvajanju regulacijske tehnike in nazornejši 

predstavi delovanja posameznih členov regulacije. 

V diplomskem delu je opisan način, kako učencem razložiti in predstaviti regulacijo. V 

prvem delu je navedena predstavitev in definicija regulacije. Vzporedno je na 

konkretnem primeru podana primerjava s krmiljenjem. Sledi navajanje in opisovanje 

primerov regulacij.Najprej so navedeni začetki regulacije iz zgodovine, nato primeri iz 

vsakdanjega življenja. Osrednje poglavje predstavlja modele temperaturnih regulacij, 

namenjenih tehniškemu izobraževanju. Podrobno sta predstavljena modela zvezne in 

nezvezne regulacije temperature vode, kjer so poleg razlage vezja in modela 

predstavljene tudi posamezne meritve, ki ponazorijo in razložijo elemente regulacijskih 

sistemov ter vpliv določenih parametrov na le-te. 

Na koncu je navedena še navezava na učna načrta robotike v tehniki in elektronike v 

robotiki ter je predstavljeno, katere učne cilje bi lahko dosegli z uporabo modelov. 
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Regulacija, krmiljenje, Schmittov sprožilnik, referenčna vrednost, histereza, 

proporcionalni člen, statična napaka, robotika v tehniki, elektronika v robotiki.



 

IV 

Models of temperature closed loop control for 

technology teaching 
 

SUMMARY  

 

Diploma thesis is designed for teachers in primary school that teach the optional 

subjects Robotics in Technology and Electronics and Robotics. The thesis is also meant 

to assist the teachers who teach the professional courses of secondary education 

program where certain subjects include the treatment of closed loop control technology 

as well. It can also serve as additional material for students of the Engeenering at the 

Faculty of education on the subject of Electronics projects. The models of closed loop 

controls described in the thesis serve the introduction of phase closed loop control 

techiques and clearer idea of individual parts of the closed loop control. 

 

The thesis discusses the approach of how to explain and present the closed loop control 

to students. The first part of the thesis is the presentation and definition of the closed 

loop control. Parallel is a comparison with the open loop control on a concrete example. 

Then follow the listing and the descrption of examples of closed loop control. At first 

the beginnings of the closed loop control in the history are presented, then follow real 

life examples. The central section presents models of temperature closed loop control 

that are meant for technology teaching. It presents a detailed model of water 

temperature control, where in addition to the interpretation of the circuit model in the 

individual measurements are presented, which illustrate and explain the elements of 

closed loop control systems and the influence of certain parameters on it. 

 

Finally the link to the school curriculum for the optional subjects Robotics in 

Technology and Electronics and Robotics is stated. It presents what learning aims could 

be achieved usin the models at lessons. 

 

KEY WORDS: 

Closed loop control, open loop control, Schmitt trigger, a reference value, hysteresis, 

Proportional term, steady-state error, Robotics in Technology, Electronics and Robotics 
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1 UVOD 

 

Vodenje je proces, s katerim vplivamo na delovanje (obnašanje) sistema z namenom, da 

dosežemo zastavljen cilj oz. želeno delovanje. Sistemi vodenja so ključni del sodobnih 

industrijskih procesov. Z njihovo uporabo dosežemo večjo produktivnost, ponovljivost, 

boljšo kvaliteto, manjšo porabo energije, ekološke izboljšave ipd. in tako vplivamo na 

način življenja. Poznamo ročno vodenje, o katerem govorimo, če se izvaja pod vplivom 

človeka. Če se proces izvaja pod vplivom tehniškega sistema, potem govorimo o 

avtomatskem vodenju, ki je temeljna vsebina področja avtomatike, t.j. vede, ki 

obravnava analizo in načrtovanje samodejno delujočih naprav oz. sistemov. Regulacija 

pa predstavlja pomembno področje vodenja sistemov, ki je prisotno v vsakdanjem 

življenju bolj, kot si mislimo. Že človeški organizem vsebuje verigo zapletenih 

regulacijskih zank. V tehniških regulacijskih sistemih so ti algoritmi lahko preprosti ali 

zelo zapleteni, tako da že samo načrtovanje zahteva širok spekter znanja z različnih 

področij [1]. 

 

Regulatorji oziroma regulacijski sistemi so prodrli v vsak drobec življenja. So osnovni 

del vseh avtomatskih naprav, od najpreprostejših (grelec vode v grelniku, reguliranje 

vode v straniščnem kotličku, uravnavanje temperature s centralnim ogrevanjem, 

zapiranje oken v primeru dežja idr.) do najzapletenejših (servo volan v avtomobilu, 

vodenje robotov, vodenje rakete, vodenje nevidnih vojaških letal idr.). V prihodnosti si 

življenja brez avtomatskih pilotov, vesoljskih ladij idr., kjer so osnovni sklopi prav 

regulacijski sistemi, ne bomo mogli predstavljati. Zato je pomembno, da otrokom že v 

osnovni šoli predstavimo tudi področje vodenih sistemov in jim s tem ponudimo novo 

možnost pri odločitvah za nadaljnje izobraževanje. 

 

V okviru izbirnih predmetov robotika v tehniki in elektronika z robotiko naj bi bilo 

učenje čim bolj aktivno in motivacijsko naravnano [2]. Z uporabo modelov regulacij 

učenec aktivno spozna osnovna električna vezja, njihovo uporabo in delovanje 

regulacije. Omenim naj tudi, da je razvoj tehnologije korenito spremenil način izvedbe 

regulacijskih zank. Zato so primeri v diplomski nalogi namenjeni predvsem obravnavi 

osnovnih električnih vezij, ki smo jih na praktičen način umestili v didaktični primer 

regulacije temperature. 
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2 REGULACIJA  

 

Regulacija je proces, kjer pri izbranem sistemu izhodno veličino z merjenjem, 

primerjanjem in povratnim delovanjem stalno nastavljamo ter jo tako vzdržujemo na 

želeni vrednosti. Z regulacijo zmanjšamo oziroma popolnoma odpravimo vpliv zunanjih 

motilnih veličin na izbran sistem [3], [4]. Iz blokovne sheme (slika 2.1) je razvidno, da 

je regulacijski proces sestavljen iz: 

 

• nastavitvenega člena N, katerega izhod je enak želeni vrednosti Y1, 

• primerjalnega člena PR, ki primerja želeno vrednost Y1 in dejansko vrednost Y; 

njegov izhod je regulacijski odstopek ε = Y1 – Y, 

• regulatorja R, ki ima na vhodu odstopanje ε, na izhodu pa regulirno veličino X, 

ki deluje na sistem in vpliva na regulirno veličino Y, tako da napako ε čim bolj 

zmanjša 

• in merilnega člena M, ki meri trenutno velikost regulirne veličine Y in jo 

posreduje primerjalnemu členu PR [3]. 

 

 

Slika 2.1: Blokovna shema regulacije [3]. 

 

2.1 RAZLIKA MED REGULACIJO IN KRMILJENJEM 

 

O krmiljenju govorimo takrat, ko z nekim vhodnim parametrom X vplivamo na izhodno 

veličino Y in pri tem ne upoštevamo podatka o trenutni veličini Y. Tak način vplivanja 

na izhodno veličino Y ne upošteva vpliva zunanjih dejavnikov, zato se v tem primeru 

lahko želena in dejanska vrednost veličine Y razlikujeta. Da bi to razliko čim bolj 
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zmanjšali, moramo veličino Y stalno meriti in primerno popravljati vhodni parameter X. 

Ta dodatni proces vključuje regulacija [3], [4]. 

 

Oglejmo si konkreten primer ogrevanja prostora v hiši, kjer je nazorno prikazana razlika 

med regulacijo in krmiljenjem (slika 2.2) [5]. 

 

 

Slika 2.2: Primerjava med krmiljenjem (1) in regulacijo (2) na primeru ogrevanja [5]. 

 

Pri ogrevanju prostora s procesom krmiljenja (na sliki 2.2 pod oznako (1)) dovajamo 

toploto glede na zunanjo temperaturo (sprememba na vhodu sistema) in ne spremljamo 

dejanske vrednosti temperature v prostoru (vrednosti na izhodu sistema). Ko odpremo 

okno, sistem ne zazna temperaturne spremembe in se posledično nanje ne odziva. Pri 

procesu regulacije (na sliki 2.2 pod oznako (2)) imamo v prostoru, ki ga ogrevamo, še 

tipalo temperature (temperaturni senzor). Tako v primeru odprtega okna sistem zazna 

spremembo temperature v prostoru in se na to odzove s primernim dovajanjem toplote, 

da v prostoru dosežemo želeno vrednost temperature.  
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3 PRIMERI REGULACIJ 

 

Prvi primeri regulacijskih naprav segajo v 3. stoletje pr. n. št., ko so izdelali vodno uro 

(slika 3.1). Za natančno merjenje časa je bilo potrebno zagotoviti, da je bil pretok vode 

v spodnjo posodo enakomeren, kar so ustvarili s konstantnim nivojem v zgornji posodi, 

ki je bil uravnavan s plovcem [6]. 

 

 

Slika 3.1: Vodna ura [6]. 

 

Do razcveta regulacijske tehnike je prišlo leta 1788, ko je James Watt izumil 

centrifugalni regulator parnega stroja (slika 3.2). Če se je parni stroj prehitro vrtel, so se 

krogle na regulatorju oddaljile od osi vrtenja in preko vzvodnega ročičja zaprle dostop 

pare v stroj. V primeru, da se je stroj vrtel prepočasi, so se krogle spustile in se 

približale osi vrtenja ter zopet odprle pot pari v stroj. Regulator s kroglami je izkoriščal 

kotno hitrost vrtenja (izhod sistema) in preko centrifugalne sile odpiral/zapiral dotok 

pare (vhod sistema) [7]. 
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Slika 3.2: Centrifugalni regulator parnega stroja [7]. 

 

Tudi danes nas na vsakdanjih poteh in pri vsakodnevnih opravilih spremlja tehnologija. 

Veliko namesto nas tako opravijo regulacije, ki nam olajšujejo delo, pripomorejo k 

hitrejšemu razvoju gospodarstva ipd.  

 

Enostaven primer regulacije je tuširanje s toplo vodo, kjer ročno spreminjamo 

temperaturo vode. Pri tuširanju ponazarja človek želeno temperaturo vode, senzor in 

regulator hkrati. Njegova subjektivna ocena, kako toplo vodo želi, predstavlja želeno 

vrednost. Istočasno deluje kot senzor, ki oceni temperaturo vode in sproži delovanje 

regulatorja – človeka, ki preko roke deluje na izvršilni člen delovanja regulatorja -  

ventil oziroma pipo tuša. Motnje, ki so spremljevalke tega regulacijskega sistema, so 

sprememba temperature vode in okoliškega zraka [8]. 

 

V gospodinjstvu uporabljamo celo vrsto naprav, ki delujejo po načelu regulacije. Kot 

primer si oglejmo delovanje likalnika, ki ima električno gretje in regulacijo izvedeno s 

pomočjo bimetala. Pod ročajem likalnika je gumb, s katerim nastavimo primerno 

temperaturo, ki ustreza določeni vrsti tkanine. Po vklopu likalnika grelna plošča zelo 

hitro doseže nastavljeno temperaturo, nato se grelec samodejno izklopi, dokler se plošča 

ne ohladi za nekaj stopinj. Sledi ponovni vklop grelca in nato izklop itd. To opravlja 
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bimetalni regulator, ki je nameščen nad grelno ploščo in uravnava vklop in izklop grelca 

[9]. 

Primer uporabe regulacije v gospodinjstvu je tudi pečica, kjer nastavimo želeno 

temperaturo in s pomočjo regulacije dosežemo, da je temperatura v pečici enaka želeni. 

Tudi pečica s sondo deluje na podoben način, le da v tem primeru nastavimo, kolikšno 

temperaturo mora doseči živilo v svoji sredini, zatem se pečica avtomatsko izklopi.  

 

Ogrevalni sistem nam zagotavlja ustrezne temperature v bivalnih in delovnih prostorih. 

Njegovo delovanje mora biti prilagojeno zunanjim pogojem in potrebam uporabnika ter 

mora biti energijsko učinkovito. To nam omogoča kakovostna regulacija ogrevalnega 

sistema. Nekdanje zastarele ročne regulacije ogrevanja so zamenjali novodobni 

avtomatski načini regulacije, ki poleg udobnega bivanja zagotavljajo tudi prihranke 

energije.  

 

 

Slika 3.3: Regulacija ogrevanja [1]. 

 

Regulacijski del (slika 3.3) sestavljajo: tipalo zunanje temperature, tipalo za merjenje 

temperature tekočine, ki jo pošiljamo v sistem, regulator, ura, ki se nahaja v ogrevanem 

prostoru in mešalni ventil, ki se odpira oziroma zapira. Osnovna zanka omogoča 

regulacijo temperature tekočine, ki jo pošiljamo v krog. Regulator glede na razliko med 

želeno in dejansko temperaturo tekočine daje motorju ustrezen signal za primeren zasuk 

mešalnega ventila, s pomočjo katerega dobimo želeno temperaturo tekočine. Posebnost 

regulacijskega sistema je v tem, da referenčna temperatura ni konstantno določena na 

regulatorju, ampak se spreminja glede na zunanjo temperaturo. Tako pri nižjih 

temperaturah polni sistem z bolj vročo tekočino in tako omogoči velik prihranek 
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energije. Ura običajno le vklaplja in izklaplja ogrevalni sistem v želenih časovnih 

intervalih (dan/noč), medtem ko želeno temperaturo v prostoru dosežemo z dodatnim 

regulacijskim ventilom na grelu [1], [10]. 

 

Javna razsvetljava poleg nadzora delovanja in krmiljenja na daljavo nudi tudi regulacijo 

osvetljenosti. V času večernega in jutranjega somraka svetilke svetijo s 100 % močjo, 

medtem ko v nočnem času, ko je gostota prometa zmanjšana, ni potrebe po maksimalni 

osvetljenosti. Zato z ustrezno regulacijo zmanjšamo jakost osvetljenosti in s tem 

dosežemo dodaten prihranek električne energije [11]. 

 

S primeri regulacije se srečamo tudi pri vožnji avtomobila. Vemo, da hitrost avtomobila 

uravnavata pedali za plin in zavore, ki ju upravlja voznik. Ta zaznava hitrost na 

merilniku hitrosti in nato izvede ustrezen pritisk na pedal za plin oziroma zavore, da 

hitrost približa želeni vrednosti. Tudi tempomat deluje na enak način, le da hitrost 

uravnava samo s pedalom za plin (slika 3.4) [12]. 

 

 

Slika 3.4: Regulacijski krog tempomata [13]. 

 

Vozila brez sistema ABS (Anti-Lock Braking System) lahko ob nenadnem, močnem 

zaviranju na spolzkem cestišču začnejo drseti. Kolesa zaradi močnega zaviranja 

zablokirajo in upravljanje z volanom je onemogočeno. Da bi se temu izognili, je 

potrebno izmenično pritiskati in popuščati zavorni pedal. V kritičnih situacijah ni dovolj 

časa za tak način zaviranja, zato imamo na voljo sistem ABS, kjer računalnik nadzoruje 
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vrtenje koles in ob premočnem zaviranju reagira z izvedbo serij pritiskov in popuščanj 

na zavore in s tem prepreči blokiranje in zdrs vozila [14].  

 

Tudi uravnavanje notranje temperature v avtomobilu deluje s procesom regulacije (slika 

3.5). Regulator primerja želeno in merjeno temperaturo, hkrati pa preko ustreznih tipal 

upošteva tudi informacijo o zunanji temperaturi in o sončnem sevanju. Ta dva signala 

obravnava kot motnji, zato je ta sistem kombinacija odprtozančnega vodenja 

(krmiljenja) in zaprtozančne regulacije. Medtem ko zaprtozančna regulacija deluje 

običajno, t.j. na osnovi pogreška merjene in regulirane veličine, je za krmiljenje 

značilno, da lahko odpravlja motnje brez bistvenih zakasnitev, saj istočasno, ko delujejo 

na proces, regulator že dobi informacijo o teh motnjah in ustrezno ukrepa. Tako je 

krmiljenje tem bolj učinkovito, čim bližje je motnja vhodu v proces, saj jo je v tem 

primeru možno praktično neposredno odpraviti. Na osnovi štirih signalov regulator 

določi ustrezni regulirni signal, ki ga posreduje klimatski napravi. [1]. 

 

 

Slika 3.5: Regulacija notranje temperature v avtomobilu [15]. 

 

Semaforji v prometnem režimu običajno delujejo s konstantno časovno sekvenco, kar 

predstavlja odprtozančni sistem. Naprednejši sistemi na določenem območju stalno 

merijo gostoto prometa ter informacijo posredujejo centralnemu računalniku, ki potem 

ustrezno koordinira delovanje semaforjev. Tako minimiziramo povprečni čas čakanja v 

križišču [1]. 
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Servosistem je regulacijski sistem, v katerem je regulirana veličina pozicija, hitrost ali 

pospešek mehanskega dela. Zato sta izraza servosistem in pozicijski (ali hitrostni ali 

pospeškovni) regulacijski sistem identična. Servosistemi se danes veliko uporabljajo v 

sodobni industriji, zlasti jih zasledimo v robotiki, v letalski in vesoljski tehniki itd [16]. 

 

Regulacijski sistemi se ne uporabljajo le na tehniških področjih. V naravi je zelo pogost 

primer, da je številčnost oziroma naraščanje ene vrste bakterij povezano s številčnostjo 

druge vrste, če so le-te npr. vezane na isto hrano. Pod določenimi pogoji lahko 

številčnost dveh vrst opišemo z diferencialnima enačbama 3.1 in 3.2 (Volterra-ovi 

enačbi za opis biološkega sistema) 

 

                                                   21121111 xxaxax −=&                                                    (3.1) 

                                                   21222212 xxaxax −=&                                                     (3.2) 

 

pri čemer so 211211 ;; aaa  in 22a  pozitivne konstante, 1x  in 2x  pa pozitivni števili. Prvi 

člen omogoča povečanje bakterij zaradi razmnoževanja, ki je odvisno od števila 

bakterij, drugi člen pa predstavlja zmanjševanje bakterij zaradi umiranja, ki je odvisno 

od produkta števila obeh bakterij.  

Z določenimi substancami 3.1 in 3.2 spremenimo v obliko 

 

                                               ubxxaxax 121121111 −−=&                                                (3.3) 

                                               ubxxaxax 221222212 −−=&                                             (3.4) 

 

pri čemer sta 1b in 2b konstanti, upa regulirana veličina (količina substanc) [1]. 
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4 MODELI TEMPERATURNIH REGULACIJSKIH 

SISTEMOV, NAMENJENI TEHNIŠKEMU IZOBRAŽEVANJU 

 

Snov, ki je učencu nova, tuja in snov, ki mu je preveč znana, ne vzbujata radovednosti. 

Pri prvi se pojavi strah pred neznanim, pri drugi pa dolgočasje. Največjo radovednost 

dosežemo, če združimo znano z elementi neznanega. Prav to nam omogočajo učne 

vsebine tehniškega izobraževanja, ki so namenjene regulacijskim sistemom. 

 

Elektronske regulacijske sisteme temperature, osvetljenosti, nivoja gladine vode, 

koncentracije kisika v vodi itd. lahko prikažemo v različnih preprostih izvedbah. S 

povezovanjem vsakdanjih primerov na nizko cenovne in enostavne modele sicer 

zapletenih regulacijskih sistemov motiviramo učenca. 

 

Od temperature je odvisno veliko bioloških, kemičnih in fizikalnih procesov, zato je 

kontrola in regulacija temperature zelo pomembna. Prav tako  je pomembno, da 

regulacijski sistem uporabniku omogoča, da lahko aktivno poseže v proces, ga prilagodi 

in vodi v želeno smer. 

 

4.1 NEZVEZNA REGULACIJA TEMPERATURE VODE 

 

Sestavili bomo vezje, ki regulira temperaturo vode. Ko voda v posodi doseže vnaprej 

izbrano temperaturo, se grelec izklopi. Ko temperatura vode pade do izbrane 

temperature, se grelec vklopi. Imamo dve stanji, grelec je vključen ali izključen. Tako 

regulacijo imenujemo nezvezna oz. dvopoložajna regulacija. 

 

V najpreprostejši izvedbi bi grelec vključevali s komparatorjem napetosti. V mejnih 

vrednostih bi imel vpliv šum, zaradi katerega bi se grelec nepotrebno vklapljal oziroma 

izklapljal. Zato v sistem dodamo diferencialni ojačevalnik, ki poveča občutljivost 

senzorja in Schmittov sprožilnik, ki prepreči nepotrebne vklope in izklope. Na koncu 

dodamo močnostno elektroniko, ki neposredno krmili grelec (slika 4.1). 
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Slika 4.1: Shema nezvezne regulacije temperature vode. 

 

4.1.1 Predstavitev in analiza vezja 

 

Če hočemo sestaviti regulacijski sistem za temperaturo vode, moramo uporabiti 

element, ki bo občutljiv na temperaturo. Tak element je termistor. Zaradi nelinearnosti 

termistorja bomo raje uporabili temperaturni senzor LM335 (slika 4.2), katerega 

izhodna napetost je linearno odvisna od temperature. 

 

 

Slika 4.2: Temperaturni senzor LM335. 
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Ker ima tak senzor veliko izhodno upornost, bi neposredna vezava na ojačevalnik 

popačila napetost. Zato izhod senzorja ULM vežemo na sledilnik napetosti, ki ima 

manjšo izhodno upornost (slika 4.3). 

 

 

Slika 4.3: Izhod senzorja, vezan na vhod sledilnika napetosti. 

 

Želimo, da se dobljena napetost giblje med 0 in 5 V za interval temperature med 0 in 

60° C. To izvedemo z diferencialnim ojačevalnikom (odštevalnim sistemom), ki ojača 

razliko vhodnih napetosti (slika 4.4). 
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Slika 4.4: Vezava diferencialnega ojačevalnika (odštevalnega sistema). 

 

Pri temperaturnem intervalu med 0 in 60° C ima temperaturni senzor izhodno napetost 

ULM v intervalu med 2,73 in 3,32 V. Ker želimo ta interval napetosti spremeniti v 

interval med 0 in 5 V, moramo tej napetosti odšteti UTRIM (2,73 V) in ojačati za 8,5. 

 

Velikost ojačenja dobimo tako, da iz 4.1 izrazimo ojačenje A': 

 

                                              )U(UA=U TRIMLMT −'                                                    (4.1) 

 

Dobimo, da je ojačenje sistema A' enako 4.2: 

 

                             8,5
2,733,32

5V
=

V)V()U(U

U
=A

TRIMLM

T

−
=

−
′                                (4.2) 

 

Sledi, da mora biti koeficient za razmerje uporov enak A' = 8,5. Temu razmerju 

ustrezata upora R =  3,9 kΩ in A'R = 33 kΩ. 
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Nato regulacijsko zanko nadaljujemo s primerjalnim členom, ki bi ga lahko izvedli s 

komparatorskim vezjem. Vendar bi v tem primeru šum lahko povzročil več preklopov 

grelca, ko bi se želena in dejanska vrednost približali. Ker bi se temu pojavu radi 

izognili, bomo v našem primeru primerjalni člen regulacije izvedli s Schmittovim 

sprožilnikom (slika 4.5), kjer poleg želene temperature lahko vplivamo tudi na širino 

histereze. 

 

Slika 4.5: Schmittov sprožilnik [3]. 

 

Na primer, da želimo temperaturo vode regulirati med 30 in 40° C. Izhodna napetost 

merilnega člena (izhod diferencialnega ojačevalnika) pri 30° C je 2,5 V oz. 3,3 V pri 

temperaturi 40° C. Zato moramo sestaviti ustrezen delilnik napetosti (slika 4.6), ki nam 

bo omogočal nastavljanje napetosti v tem intervalu. Napajalno napetost 5 V moramo 

razdeliti na napetostne intervale 2,5 V, 0,8 V in 1,7 V. Približno ta razmerja dobimo, če 

uporabimo upore 1,5 kΩ , 1 kΩ in 2,2 kΩ, kjer srednji upor nastopa kot potenciometer, 

da lahko nastavljamo napetost v intervalu od 2,5 do 3,3 V. 

 

 

Slika 4.6: Delilnik napetosti. 
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Sedaj določimo še širino histereze. Najmanjša širina naj bo 1° C in največja 2,5° C. 

Najprej stopinje pretvorimo v pripadajočo napetost merilnega člena in tako dobimo 

UH1=0,083 V za T1= 1° C in UH2 = 0,21 V za T2 = 2,5° C. 

Iz širine histereze UH (4.3) izrazimo in izračunamo razmerje uporov h (4.4) za UH1 : 
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1 SNZN
H

UU

h+
=U

−
                                           (4.3) 

 

                                                     1
2

−
⋅
−=

H

SNZN

U

UU
h                                                  (4.4) 

 

Dobimo, da za širino histereze UH1 potrebujemo razmerje uporov h1=28,3. To razmerje 

imamo, če uporabimo upora 12 kΩ in 330 kΩ. Ker pa želimo spreminjati širino 

histereze od 1° C vse do 2,5° C, izračunamo še razmerje uporov za UH2. Po enačbi (4.4) 

je rezultat h2 = 10. Temu razmerju ustrezata upora 12 kΩ in 120 kΩ. Torej za sestav 

Schmitovega sprožilnika lahko uporabimo upora 12 kΩ in 120 kΩ ter slednjemu 

zaporedno vežemo še 220 kΩ–ski potenciometer. S tako kombinacijo lahko dobimo vse 

upornosti v intervalu med 120 in 340 kΩ in s tem nastavljamo želeni interval 

koeficienta h (10 ≤ h ≤ 28) (slika 4.7). 

 

 

 

Slika 4.7: Vezava Schmittovega sprožilnika v vezje. 



 

Nato dodamo še močnostno elektroniko

V ta namen bomo uporabili MOSFET

iz cekas uporovne žice z upornostjo 

napajalna napetost grelca 24 V, lahko izrač

5,76 Ω,  kar ustreza 28,8 cm uporovne 

 

Slika 4.8: Realne komponente nezvezne regulacije temperature vode.

temperaturni 

senzor LM335

napajanje za 

regulacijsko 

vezje 
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čnostno elektroniko (slika 4.9), ki bo vklapljala in izklaplja

MOSFET IRFP064N v vezavi stikala. Grelec bomo izdelali 

z upornostjo R = 20 Ω/m. Ker želimo, da je moč grelca 100

napajalna napetost grelca 24 V, lahko izračunamo, da potrebujemo grelec z upornostjo 

m uporovne žice (sliki 4.8 in 4.10). 

: Realne komponente nezvezne regulacije temperature vode.

temperaturni 

senzor LM335 

napajanje za 

izklapljala grelec. 

v vezavi stikala. Grelec bomo izdelali 

č grelca 100 W in 

čunamo, da potrebujemo grelec z upornostjo 

 

grelec 

napajanje za 

močnostno 

elektroniko 

24 V 
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Slika 4.9: Celotno vezje nezvezne regulacije temperature vode. 

  



  

 18

 

 

Slika 4.10: Posamezni členi nezvezne regulacije temperature vode. 



 

4.1.2 Predstavitev meritev

 

Z izdelanim modelom lahko uč

je sestavljeno tako, da lahko spreminjamo nekaj ključ

nakar lahko njihov vpliv opazujemo med delovanjem.

različnih meritev (slika 4

Spreminjamo: 

• referenčno vrednos

• dimenzijo posode volumna 1 l

• moč grelca in 

• izolacijo. 

 

S spreminjanjem referenč

delovanjem Schmittovega sprožilnika, ki je temeljni element modela nezvezne 

regulacije temperature vode. 

vode učenec spozna, kakšen vpliv ima velikost površine 

in delovanje regulacije. 

spremeni časovni interval vklopa grelca tako, da njegova povpreč č

Z uporabo izolacije posode z vodo 

zmanjšanje toplotnega toka v okolico.

 

Slika 4.11: Izvajanje

 19 

meritev in analiza rezultatov 

Z izdelanim modelom lahko učencu predstavimo delovanje nezvezne regulacije

je sestavljeno tako, da lahko spreminjamo nekaj ključnih regulacijskih parametrov, 

nakar lahko njihov vpliv opazujemo med delovanjem. V ta namen opravimo

4.11) pri različnih spremenljivkah. 

vrednost in širino histereze, 

posode volumna 1 l, 

S spreminjanjem referenčne vrednosti in širine histereze učenca seznanimo z 

ovega sprožilnika, ki je temeljni element modela nezvezne 

regulacije temperature vode. S spreminjanjem dimenzij posode, pri enaki p

čenec spozna, kakšen vpliv ima velikost površine na odvajanje toplote v okolico 

. Pri meritvah z različnimi močmi grelca lahko 

časovni interval vklopa grelca tako, da njegova povprečna moč

posode z vodo učenec dobi izkušnjo o uč

toplotnega toka v okolico. 

Izvajanje meritev nezvezne regulacije temperature vode.

vezne regulacije. Vezje 

čnih regulacijskih parametrov, 

V ta namen opravimo več 

čenca seznanimo z 

ovega sprožilnika, ki je temeljni element modela nezvezne 

pri enaki prostornini 

na odvajanje toplote v okolico 

lahko ugotovi, da se 

č čna moč ostaja enaka. 

izkušnjo o učinku izolacije na 

 

nezvezne regulacije temperature vode. 
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Meritve, opravljene pri različnih referenčnih vrednostih in različnih širinah histereze 

 

Z referenčno napetostjo imamo možnost nastavljanja referenčne temperature med 28,7° 

C in 41,2° C. Ta se sicer razlikuje od naših prvotnih predpostavk (med 30 in 40° C), ker 

smo uporabili 1 kΩ-ski potenciometer, namesto 800 Ω. Zaradi podobnih izbranih 

približkov realnih uporov tudi interval histereze ni med 1 in 2,5° C, temveč med 1,0 in 

2,8 ° C. 

 

Časovni potek regulacije temperature 1 l vode prikazuje graf 4.1 s krivuljo T[°C] 

( ). V tem primeru smo nastavili maksimalno vrednost referenčne temperature 

(41,2° C) in maksimalno širino histereze (2,8° C). Tako lahko izračunamo, da je zgornja 

meja histereze 42,8° C, spodnja pa 37,3° C. Na grafu 4.1 sta predstavljeni s TZG[°C]  

( ) in TSP[°C] ( ). Želena temperatura se nahaja na sredini tega 

intervala in je na grafu 4.1 predstavljena kot TSR[°C] ( ) 40,1° C. Pri signalu 

T[°C] ( ) opazimo, kako se spreminja temperatura vode med ohlajanjem in 

segrevanjem. Prav tako iz krivulje Pgr[W] ( ), ki predstavlja moč grelca, 

vidimo, kdaj se grelec vklopi oziroma izklopi. Iz grafa je razvidno, da se grelec vključi 

takrat, ko temperatura vode doseže spodnjo mejo histereze ter da se voda segreva s 

konstantno močjo grelca. Ko temperatura vode doseže zgornjo mejo histereze, se grelec 

izključi. 

 

 

Graf 4.1: Maksimalna vrednost histereze in referenčne temperature. 
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Pri minimalni širini histereze (1° C) in maksimalni vrednosti referenčne temperature 

(41,2° C) (graf 4.2) je vrednost zgornje meje histereze 41,8° C, spodnje 39,8°C, želena 

temperatura je 40,8° C. 

 

 

Graf 4.2: Minimalna širina histereze in maksimalna vrednost referenčne temperature. 

 

 

Graf 4.3: Regulacija temperature vode pri maksimalni (levo) in minimalni (desno) širini histereze.  

 

Graf 4.3 ponazarja vzporedno primerjavo dveh meritev, opravljenih pri različnih širinah 

histereze. Na levem grafu imamo maksimalno (2,8° C), na desnem pa minimalno širino 

histereze (1° C). Povprečna moč grelca pri maksimalni širini histereze je 9 W, medtem 

ko je pri minimalni 6,7 W. 
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Graf 4.4: Minimalna vrednost histereze in referenčne temperature. 

 

Pri minimalni vrednosti referenčne temperature (28,7° C) in minimalni širini histereze 

(1° C) (graf 4.4) je sredina histereze TSR[°C] ( ) 28,7° C. Prehod iz 

zgornjega nasičenja v spodnje se zgodi, ko je temperatura vode 27,7° C, prehod iz 

spodnjega v zgornje nasičenje pa pri 29,7° C.  

Čeprav se je temperatura vode eksponentno zmanjševala, je na grafu opaziti stopničasto 

krivuljo temperature T[°C], ki je posledica digitalne pretvorbe analognih napetosti. 

 

 

Graf 4.5: Regulacija temperature vode pri maksimalni (levo) in minimalni (desno) referenčni 

vrednosti. 

 

Na grafu 4.5 sta prikazani meritvi regulacije temperature vode pri različnih vrednostih 

referenčne napetosti. Na levi strani je podana meritev, opravljena pri maksimalni, na 

desni pa pri minimalni želeni temperaturi. Pri minimalni želeni temperaturi je 
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povprečna moč grelca 1,9 W, pri maksimalni pa je povprečna moč 6,7 W. Če ta podatek 

prenesemo na sistem ogrevanja prostora, vidimo, da pri višji želeni temperaturi 

potrebujemo večjo povprečno moč grelca. 

 

Meritve, opravljene s posodami različnih dimenzij 

 

Ker nas poleg vpliva različnih referenčnih vrednosti in širin histereze na regulacijo 

temperature vode zanima tudi vpliv dimenzij posode, smo izdelali tri posode različnih 

dimenzij z enako prostornino in iz istega materiala (tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1: Dimenzije posod.  

 
Polmer posode 

[mm] 

Višina posode 

[mm] 

Površina posode 

[mm2] 

Posoda 1 (P1) 54 108 54937 

Posoda 2 (P2) 68 68 58077 

Posoda 3 (P3) 36 250 64658 

 

Pri dimenzioniranju P1 upoštevamo pravila za izračun minimalne površine. Imamo 

površino valja P (4.5) in prostornino valja V (4.6): 

                                                   hrrP ⋅⋅+⋅= ππ 22 2                                                                    (4.5) 

                                                     hrV ⋅⋅= 2π                                                                                    (4.6) 

Iz  prostornine (4.6) izrazimo višino h in jo vstavimo v površino (4.5). Tako je površina 

enaka (4.7). 

                                                    
r

V
rP 22 2 +⋅= π                                                                             (4.7) 

Iščemo globalni minimum (4.7), ki ga izračunamo tako, da poiščemo stacionarne točke 

enačbe P'(r) = 0. Dobimo, da je površina minimalna, ko je 2r = h. 

Posodi P2 in P3 dimenzioniramo tako, da je P2 nižja, P3 pa višja od P1 (slika 4.12). 



 

Slika 4.12

 

Ker primerjamo čas ohlajanja in č

referenčno napetost in širino histereze

spreminjamo. V posode nalijemo 1 liter vode. 

konstantno mešanje vode.  

Ker imamo posode enakega 

primere približno enak. Pri ohlajanju

najpočasneje, saj ima najmanjšo površino, 

 

POSODA 1 
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12: Posode različnih dimenzij; P1, P2 in P3. 

čas ohlajanja in čas segrevanja pri posamezni posodi, 

čno napetost in širino histereze na določeno vrednost, ki ju tekom meritev ne 

nalijemo 1 liter vode. Pred začetkom merjenja poskrbi

 volumna, pričakujemo, da je čas segrevanja za vse tri 

Pri ohlajanju predpostavljamo, da se bo 

, saj ima najmanjšo površino, P3 z največjo površino pa najhitreje.

POSODA 2 POSODA

 

pri posamezni posodi, nastavimo 

, ki ju tekom meritev ne 

poskrbimo za 

čas segrevanja za vse tri 

bo P1 ohlajala 

pa najhitreje. 

POSODA 3 
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Graf 4.6: Regulacija temperature vode pri uporabi P1. 

 

Časovni potek temperature 1 l vode prikazuje graf 4.6 s krivuljo T[°C] 

( ). S krivuljo Pgr[W] ( ) je predstavljena moč grelca. Z nje je razvidno, 

kdaj je grelec vklopljen oz. izklopljen.  

Pri P1 (graf 4.6) iz povprečnega časa delovanja grelca vidimo, da potrebujemo 72 s za 

segrevanje in 1015 s za ohlajanje vode. Iz teh podatkov lahko izračunamo povprečno 

vrednost moči grelca P  (4.8), v našem primeru uporabimo poenostavljeno enačbo (4.9), 

                                                            ∫−
= 2

1

)(
1

12

t

t
dttP

tt
P                                                                (4.8) 

                                                                P
t

t
P

∆=                                                                                (4.9) 

kjer je ∆t enak času, ko je grelec vklopljen, t pa času ene periode. 

Pri regulaciji temperature P1 je povprečna moč grelca 6,7 W. 
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Graf 4.7: Regulacija temperature vode pri uporabi P2. 

 

Pri P2 (graf 4.7), ki ima malo večjo površino kot P1, za segrevanje potrebujemo 69 s in 

911 s za ohlajanje. Povprečna moč grelca regulacije temperature vode v primeru P2 je 

7,1 W. 

 

 

Graf 4.8:  Regulacija temperature vode pri uporabi P3. 

 

Pri posodi P3 z največjo površino (graf 4.8), za segrevanje potrebujemo 64 s in za 

ohlajanje 873 s. Povprečna moč grelca je 7,9 W. 
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Iz analize meritev vidimo, da je povprečni čas segrevanja za vse tri posode približno 

enak (P1 (graf 4.6), P2 (graf 4.7) in P3 (graf 4.8)). Tudi časi ohlajanja sovpadajo z 

našimi predpostavkami. P1 z najmanjšo površino se ohlaja najpočasneje, medtem ko se 

P3 z največjo površino ohlaja najhitreje. Iz tabele 4.2 je razvidno, da za regulacijo 

temperature pri P1 potrebujemo 6,7 W, pri P2 7,1 W, pri P3 pa 7,9 W povprečne moči 

grelca. 

 

Tabela 4.2: Povprečna moč grelca pri različnih  posodah. 

Posoda Povprečna moč grelca [W] 

P1 6,7 

P2 7,1 

P3 7,9 

 

Meritve, opravljene pri različnih močeh grelca 

 

Zanima nas, kaj se zgodi, če vodo segrevamo s 100 W-nim grelcem oziroma s 64 W-

nim grelcem. Izvedemo dve različni meritvi. Najprej uporabimo 24 V napajanje grelca 

in tako dobimo 100 W-ni grelec. V drugem primeru grelec napajamo z 18 V, s čimer 

zmanjšamo moč grelca na 64 W. Obe meritvi naredimo pri enakih pogojih, z isto 

posodo - P1, vrednost širine histereze nastavimo na minimalno in referenčno 

temperaturo na maksimalno vrednost. 

 

 

Graf 4.9: Regulacija s 64 W grelcem (levo) in s 100 W grelcem (desno). 
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S primerjavo rezulatov na grafu 4.9 lahko vidimo, da je čas segrevanja pri uporabi 

grelca z močjo 64 W daljši kot pri uporabi 100 W-nega grelca. Z izmerjenimi podatki 

lahko natančneje izračunamo, da pri 64 W-nem grelcu (graf 4.10) za segrevanje vode 

potrebujemo v povprečju 122 s, medtem ko s 100 W-nim grelcem (graf 4.11) vodo 

segrejemo v 76 s. Ne glede na to, kateri grelec smo uporabili, je povprečna moč v obeh 

primerih približno enaka, 13 W. V tabeli 4.3 je natančnejši podatek povprečne moči 

12,7 ± 0,7 W za 100 W-ni grelec in 13,3 ± 0,4 W pri 64 W-nem grelcu. 

 

 

Graf 4.10: Regulacija s 64 W-nim grelcem. 

 

 

Graf 4.11: Regulacija s 100 W-nim grelcem. 



 

 

Tabela 4.3: Povprečna moč grelca pri različ č

Moč grelca [W]

64  

100 

 

Meritve, opravljene z uporabo

 

S toplotno izolacijo hiše v zimskem č č

poletnem času pa prehitro segrevanje

potek regulacije temperature vode. N

dodamo izolacijo stiropor de

prehitro ohlajanje, predv

opazujemo vpliv izolacije, os

 

Slika 4
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čna moč grelca pri različnih močeh grelca. 

č grelca [W] Povprečna moč grelca [W]

 13,3 ± 0,4

100  12,7 ± 0,7

uporabo izolacije 

S toplotno izolacijo hiše v zimskem času preprečimo prehitro ohlajanje stavbe, v 

času pa prehitro segrevanje [17]. Zanima nas, kako izolacija v

potek regulacije temperature vode. Najprej opravimo meritev s P1, 

stiropor debeline 10 mm (slika 4.13). Ker z izolacijo prepreč

redvidevamo, da se čas ohlajanja pri izolirani posodi podaljša

opazujemo vpliv izolacije, ostalih parametrov ne spreminjamo. 

 

4.13: Dodajanje izolacije (stiropor 10 mm) okoli P1.

 

čna moč grelca [W] 

0,4 

0,7 

č čimo prehitro ohlajanje stavbe, v 

, kako izolacija vpliva na časovni 

, nato okoli posode 

Ker z izolacijo preprečimo 

a pri izolirani posodi podaljša. Ker 

Dodajanje izolacije (stiropor 10 mm) okoli P1. 
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Graf 4.12: Meritev, opravljena z neizolirano posodo. 

 

Graf 4.12 prikazuje časovni potek regulacije temperature vode T[°C] ( ) in 

delovanje grelca ( ) pri uporabi neizolirane posode. Povprečni čas ohlajanja 

vode je 1281 s. 

Pri posodi, izolirani z 10 mm stiroporom (graf 4.13), se voda ohlaja 1442 s. 

 

 

Graf 4.13: Meritev, opravljena z izolirano posodo (10 mm stiropor). 

 

Zanima nas tudi, ali debelina izolacije vpliva na čas ohlajanja vode. Opravimo še eno 

meritev, kjer uporabimo 20 mm stiropor (graf 4.14). 
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Graf 4.14: Meritev, opravljena s posodo izolirano z 20 mm stiroporjem. 

 

Iz povprečnega časa ohlajanja vidimo, da za ohlajanje potrebujemo 1499 s. V tabeli 4.4 

so podani podatki o povprečni moči grelca za posamezno meritev. Povprečna moč 

grelca pri neizolirani posodi je 5,6 W, medtem ko je pri uporabi izolacije iz stiropora 

debeline 10 mm povprečna moč grelca 4,9 W, pri debelini izolacije 20 mm pa le še 4 

W. 

 

Tabela 4.4: Povprečna moč grelca pri različnih izolacijah posode. 

Izolacija posode Povprečna moč grelca [W] 

neizolirana 5,6 

10 mm stiropor 4,9 

20 mm stiropor 4,0 

 

4.1.3 Slabosti in pomanjkljivosti modela 

 

Omenimo naj še slabosti tega regulacijskega modela, ki jih lahko učitelji upoštevajo, če 

se bodo odločili za izvajanje teh poskusov pri pouku. 

 

Slabosti in pomanjkljivosti regulacijskega modela za temperaturo vode so: 

• dolgotrajne meritve 

• na grelecu se nabira vodni kamen, 
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• vpliv šuma na meritve. 

 

Čas segrevanja, še posebej pa čas ohlajanja je dolg, zato ta eksperiment ni primeren za 

izvajanje med rednimi šolskimi urami. Bolj primerno je to izvesti v sklopu drugih 

šolskih dejavnosti. 

 

Nabiranje vodnega kamna na grelec v osnovi lahko odpravimo z uporabo destilirane 

vode. Boljša rešitev je uporaba 12 V grelca za akvarije, ki je zaščiten s steklom ali pa 

grelec s primerno zaščito izdelamo sami. Taka izvedba prepreči, da bi sredi meritev 

ostali brez delujočega grelca ter omogoči uporabo istega grelca za vse meritve. Le v tem 

primeru imamo res enake pogoje za vse meritve. 

 

V našem primeru se je pojavil šum v vezju (verjetno ga je povzročal močnejši 

napajalnik za grelec), ki pa smo ga uspešno odpravili tako, da smo pred Schmittovim 

sprožilnikom vezali RC nizko prepustno sito z mejno frekvenco 10 Hz. 

 

4.2 ZVEZNA REGULACIJA TEMPERATURE VODE 

 

Pri dvopoložajni regulaciji imamo dve stanji grelca; grelec je lahko vključen ali 

izključen, moč grelca je konstantna. Ideja zvezne regulacije pa je, da naj bo moč grelca 

manjša, čim bližje smo želeni temperaturi. Zato je moč segrevanja premo sorazmerno z 

razliko med dejansko in želeno temperaturo. 

Večina industrijskih regulatorjev pripada enemu od naslednjih tipov oziroma jihovi 

kombinaciji: 

• proporcionalni regulatorji (P regulatorji); hitri, vendar imajo statično napako, 

• integralni regulatorji (I regulatorji); počasni in odpravljajo statično napako, 

• diferencialni regulatorji (D regulatorji); zelo hitri in reagirajo na hitrost 

spremembe vhodnega signala [1]. 

 

Izdelali bomo model zvezne regulacije, ki bo sestavljen s proporcionalnim (P) členom 

(slika 4.14). Z njim bomo dosegli hiter odziv, vendar statične napake ne bomo odpravili. 
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Slika 4.14: Shema proporcionalno delujočega regulatorja temperature vode. 

 

4.2.1 Predstavitev in analiza vezja 

 

Najprej sestavimo senzorski del. Podobno kot pri nezvezni regulaciji sestavimo LM335, 

ki mu sledi napetostni sledilnik, temu pa na izhod dodamo še diferencialni ojačevalnik, 

ki izhodni signal priredi v območje med 0 in 5 V (slika 4.15). 
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Slika 4.15: Senzorski del zvezne regulacije. 

 

Regulacijsko zanko nadaljujemo z nastavitvenim in primerjalnim členom. Oba člena sta 

vključena v diferencialni ojačevalnik (slika 4.16), s katerim dobimo razliko med 

dejansko in želeno temperaturo. Ker želimo temperaturo vode regulirati med 30 in 40° 

C, tako kot pri nezvezni regulaciji, nastavitveni člen sestavimo z enakim delilnikom 

napetosti. Uporabimo upore 1,5 kΩ , 1 kΩ in 2,2 kΩ, kjer je srednji upor potenciometer, 

ki omogoča nastavljanje intervala od 2,5 do 3,3 V. Ker je ojačenje tega člena odvisno 

od dveh uporov, bi ojačenje težko nastavljali, zato je ojačenje diferencialnega enako 1. 
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Slika 4.16: Vezava diferencialnega ojačevalnika. 

 

Za nastavljivo ojačenje uporabimo elektrometrski ojačevalni sistem (slika 4.17), s 

katerim lahko enostavno nastavljamo ojačenje A' (4.10), ki se ob uporabi upora R1=100 

Ω in potenciometra R2 = 10 kΩ, giblje med 1 ≤ A' ≤ 101. 

 

                                                              1'
1

2 +=
R

R
A                                                                             (4.10) 

 

Slika 4.17: Vezava elektrometrskega ojačevalnika. 



 

Tako diferencialni in elektrometrski

regulacije, ki je osnovni člen

regulacijskih problemov [16]. 

 

Za tema dvema členoma dodamo še moč č

napetostni sledilnik vežemo n

zagotavlja zadostne tokove, da grelec deluje s primerno moč

 

Slika 4.18: Realne komponente zvezne regulacije temperature vode.

temperaturni 

senzor LM335 
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diferencialni in elektrometrski ojačevalnik sestavljata proporcionalni č

člen industrijskih regulatorjev in uspešno rešuje velik del 

 

členoma dodamo še močnostni ojačevalnik (slika 4

napetostni sledilnik vežemo n–kanalni MOSFET tranzistor IRFP064N. T

zagotavlja zadostne tokove, da grelec deluje s primerno močjo (sliki 4.18 in 

: Realne komponente zvezne regulacije temperature vode. 

grelec 

MOSFET

IRFP064N

proporcionalni člen zvezne 

in uspešno rešuje velik del 

4.19), kjer v 

MOSFET tranzistor IRFP064N. Ta lahko 

in 4.20). 

 

 

MOSFET 

IRFP064N 

napajalni 

vir 24 V 
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 Slika 4.19: Celotna shema zvezne regulacije temperature vode.
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Slika 4.20: Posamezni členi zvezne regulacije temperature vode.
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4.2.2 Predstavitev meritev in analiza rezultatov 

 

Pri zvezni regulaciji s proporcionalnim členom nas predvsem zanima, kakšen je odziv 

sistema pri spremembi referenčnega signala in kakšno vlogo ima proporcionalna 

konstanta. 

 

Najprej si oglejmo odziv sistema na zakasnjeni stopničasti referenčni signal (graf 4.15). 

Želeno temperaturo Tref[°C] ( ) nastavimo na minimalno vrednost. Ko 

sistem doseže ustaljeno stanje (v našem primeru temperatura vode T[°C] ( )), 

preklopimo referenčno napetost na maksimalno. Sistem se odzove tako, da preide v 

novo, ustaljeno stanje. 

 

 

Graf 4.15: Odziv proporcionalnega regulacijskega sistema pri stopničastem referenčnem signalu. 

 

Pri proporcionalnem regulacijskem sistemu naletimo na problem statične napake ε, ki je 

razlika med želeno in dejansko vrednostjo regulirane veličine v ustaljenem stanju. V 

nekateri literaturi navedena tudi kot regulacijski odstopek oziroma regulacijski pogrešek 

[1], je v ustaljenem stanju enaka (4.11) 

                                                                      TTref −=ε                                                        (4.11) 
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Za zvezno regulacijo velja, da je moč segrevanja premo sorazmerna z razliko med 

dejansko in želeno temperaturo. Na grafu 4.16 je  poleg želene in dejanske temperature 

vode prikazana tudi moč grelca ( ). Ta je pri veliki razliki med dejansko in 

želeno temperaturo maksimalna, nato pa se z vedno manjšo razliko med temperaturama 

tudi moč zmanjšuje. Ko se moč grelca izenači s toplotno močjo, ki jo posoda oddaja v 

okolico, se v sistemu ustvari ustaljeno stanje. Iz grafa 4.16 je razvidno, da pri nižji 

želeni temperaturi za vzdrževanje ustaljenega stanja potrebujemo manjšo moč grelca 

kot pri višji želeni vrednosti. 

 

 

Graf 4.16: Moč grelca pri stopničastem referenčnem signalu in maksimalnem proporcionalnem 

ojačenju. 

 

Meritve, opravljene pri različnih proporcionalnih ojačenjih 

 

Zanima nas tudi vpliv proporcionalnega koeficienta KP na regulirano veličino. Na grafu 

4.17 imamo s krivuljo Tref[°C] ( ) predstavljeno želeno temperaturo. Ostale 

krivulje Tk10 ( ), Tk32 ( ) in Tk101 ( ) ponazarjajo časovni 

potek regulacije temperature vode pri različnih KP (10 ≤ KP ≤ 101). Opazimo, da je 

statična napaka ε odvisna od velikosti proporcionalnega koeficienta KP: večji je KP, 

manjša je statična napaka ε. 
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Graf 4.17: Segrevanje pri različnih proporcionalnih koeficientih. 

 

Meritve, opravljene z uporabo izolacije 

 

Radi bi izmerili tudi, kako izolacija vpliva na odzivnost regulacijskega sistema. Najprej 

opravimo meritev s P1, nato okoli posode dodamo še izolacijo (slika 4.21), in sicer 

stiropor debeline 10 mm. Ker z izolacijo zmanjšamo ohlajanje, predvidevamo, da bo 

moč grelca v ustaljenem stanju manjša kot pri neizolirani posodi. Ker opazujemo vpliv 

izolacije, ostalih parametrov ne spreminjamo, zato želeno vrednost in proporcionalno 

ojačenje nastavimo na maksimalno vrednost. 

 



 

Slika 4.21: Izvajanje meritev zvezne regulacije temperature vode z 

 

Na grafu 4.18 je prikazan časovni potek temperature pri 

vode z neizolirano posodo. S krivuljo T

temperaturo in s T[°C] (

) predstavlja moč grelca. 

vzpostavi ustaljeno stanje. 

 

Graf 4.18: Zvezna regulacija temperature vode z neizolirano posodo.
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: Izvajanje meritev zvezne regulacije temperature vode z izolirano posodo.

časovni potek temperature pri zvezni regulacija temperature 

vode z neizolirano posodo. S krivuljo Tž[°C] ( ) imamo predstavljeno želeno 

) dejansko temperaturo vode. Krivulja 

č grelca. Iz grafa lahko odčitamo, da grelec greje z 8 W, ko se 

: Zvezna regulacija temperature vode z neizolirano posodo. 

 

izolirano posodo. 

regulacija temperature 

mo predstavljeno želeno 

rivulja Pg[W] (

čitamo, da grelec greje z 8 W, ko se 
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Na grafu 4.19 je predstavljen časovni potek temperature pri regulaciji temperature vode 

v posodi, izolirani z 10 mm debelim stiroporjem. Grelec vzdržuje temperaturo v 

ustaljenem stanju s 5,5 W.  

 

 

Graf 4.19: Zvezna regulacija temperature vode z izolirano posodo (10 mm stiropor). 

 

Graf 4.20 nazorno predstavlja primerjavo moči grelca zvezne regulacije temperature 

vode z neizolirano in izolirano posodo. 

 

 

Graf 4.20: Primerjava zvezne regulacije temperature vode z uporabo neizolirane (levo) in izolirane 

(desno) posode. 
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5 NAVEZAVA NA U ČNI NAČRT 

 

Modele elektronskih regulacij lahko uporabimo v osnovni šoli pri izbirnem predmetu 

robotika v tehniki v 8. razredu in pri izbirnem predmetu elektronika z robotiko v 9. 

razredu. 

 

Robotika v tehniki je enoletni izbirni tehniški predmet v 8. razredu osnovne šole, kjer 

učenci spoznajo konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s 

poudarkom na značilnostih robotike. Modele elektronskih regulacij lahko uporabimo pri 

obravnavanju sklopa krmiljenje s povratnim delovanjem (računalniške regulacije), kjer 

s predstavitvijo posameznih modelov učenci ugotovijo potrebe po krmiljenju s 

povratnim delovanjem in spoznajo lastnosti MOSFET-a v vlogi stikala [18]. 

 

Z izbirnim predmetom elektronika z robotiko v 9. razredu osnovne šole učencu 

predstavimo elektroniko in robotiko ter mu tako olajšamo poznejšo odločitev o izbiri 

nadaljnjega izobraževanja. Predmet ne temelji na sistemskem raziskovanju obeh 

področij, ampak omogoča vpogled v področji od daleč. Pri pouku se tako ustavljamo le 

ob nekaterih pomembnostih, s katerimi skušamo predstaviti celoten vpogled v področje 

elektronike in robotike [2]. 

Z uporabo primerov regulacij iz diplomske naloge Modeli elektronskih regulacijskih 

sistemov, namenjenih izobraževanju, pokrijemo naslednje splošne cilje predmeta 

elektronika z robotiko: 

• Učenci spoznajo karakteristike in vlogo posameznih komponent in podsistemov 

in jih lahko zlagajo v sisteme z vnaprej izbrano funkcijo. 

• Usvojijo sistemski pristop, ki je značilen za sodobno delo na področju 

elektronike in robotike. 

• Urijo se v reševanju problemov in si pridobivajo veščino opazovanja in 

sklepanja. 

• Pridobijo si kritičnost pri vrednotenju rezultatov in vadijo predstavljanje lastnih 

zamisli in iskanje najboljše rešitve s sogovorniki [2]. 

 

S predstavitvijo in kasnejšo analizo modela regulacije temperature vode učenec usvoji 

tudi nekatere specifične učne cilje tega predmeta: 
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• Spozna posamezne dele vezja in njihove naloge. 

• Spozna sestavo in delovanje celotnega vezja. 

• Loči med zvezno in nezvezno regulacijo. 

 

Modele regulacij iz diplomskega dela lahko uporabimo tudi pri strokovnih predmetih v 

srednješolskih izobraževalnih programih. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Regulacija predstavlja pomembno področje vodenja sistemov, ki je zelo prisotno v 

vsakdanjem življenju, zato je pomembno, da učence s tovrstnimi vsebinami na čim bolj 

aktiven in motivacijsko naravnan način seznanimo že v osnovni šoli, in sicer pri izbirnih 

predmetih  elektronika z robotiko in robotika v tehniki. 

 

Diplomsko delo je primer pristopa, kako učencu predstaviti in razložiti regulacije ter 

njihovo delovanje. S samo definicijo regulacije in blokovno shemo le-te učenec dobi 

teoretično osnovo o delovanju zaprtozančnega sistema. Primerjava s krmiljenjem na 

konkretnem primeru ogrevanja prostora mu dodatno pojasni razliko med regulacijo in 

krmiljenjem. Da bi uvidel čim bolj celostno idejo regulacijskih sistemov najprej 

navedemo nekaj primerov regulacij. Začnemo z zgodovinskimi, saj je pomembno, da 

ima predstavo, kdaj so se že začeli ukvarjati s takimi problemi. Nadaljujemo z 

vsakdanjimi primeri in tako predstavimo področja, kjer si brez regulacij življenja in 

delovanja ne predstavljamo. Tako čenec dobi občutek pomembnosti tega področja ter ga 

tako še dodatno motiviramo za nadaljnje raziskovanje. 

 

Še večjo motivacijo dosežemo, če vsakdanje primere regulacij (regulacija temperature, 

osvetljenosti, nivoja gladine vode, koncentracije kisika v vodi itd.) predstavimo z 

različnimi preprostimi in cenovno ugodnimi modeli. V diplomskem delu sta 

predstavljena modela nezvezne in zvezne regulacije temperature vode. Najprej je po 

korakih predstavljeno vezje posamezne regulacije, s čimer učencu predstavimo osnovna 

električna vezja ter njihovo uporabo. Sledi izdelava fizičnega modela ter predstavitev in 

analiza meritev. Učenec tako usvoji celostno delovanje regulacije, saj s samim modelom 

ne more dobiti tako nazorne predstave o pomenu posameznega člena regulacije. Če si 

ogledamo samo nastavitveni člen regulacije. Učenec s pomočjo modela ne more dobiti 

točne predstave, kaj natančno pomeni drugačna vrednost tega člena. Ko analizira 

meritve in primerja meritve pri dveh različnih želenih vrednostih, dobi jasno sliko o 

funkciji in pomenu tega člena. To predstavimo še na primeru ogrevanja; pri višji želeni 

temperaturi potrebujemo večjo povprečno moč grelca. S tako obravnavo posameznih 

členov regulacije učenec dobi celotno sliko delovanja modela. 
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Diplomsko delo bi lahko nadgradili z nadgradnjo modela zvezne regulacije temperature 

vode tako, da bi proporcionalnemu členu dodali integralni in diferencialni člen. Delo bi 

lahko dopolnili še z drugimi modeli regulacij, npr. regulacija nivoja gladine vode, 

regulacija hitrosti vrtljajev motorja. Ti primeri bi bili za poučevanje celo bolj primerni, 

saj za izvedbo regulacije temperature potrebujemo kar nekaj časa, da izvedemo meritve. 

Nadgradnjo bi lahko stopnjevali tudi z razvojem regulacij in sicer tako, da bi modele 

regulacij izvedli z uporabo mikrokrmilnika. 
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