·	Téma 1 - Bulín 
Úvod do automatizační techniky, historie, přínosy a trendy 
Pojem "automatizace", důvody pro zavádění automatizace, historický vývoj v bodech, přínosy a trendy. 
files/doc02.zip"Téma 2 - Cibochová 
Základní pojmy a názvosloví v oboru automatického řízení 
Co je a čím se zabývá automatizace, rozdělení na jednotlivá odvětví a v každém definice jednotlivých pojmů 
files/doc03.zip"Téma 3 - Čech M. 
Statické vlastnosti členů automatického řízení 
Rozdíl mezi statickými a dynamickými vlastnostmi, statická charakteristika, chyby, různé druhy nelinearit 
·	Téma 4 - Čech P. 
Dynamické vlastnosti členů automatického řízení 
Rozdíl mezi statickými a dynamickými vlastnostmi, frekvenční char. - souvislosti mezi char. v komplexní rovině a v log. souřadnicích, časové konstanty v přechodových charakteristikách a ve frekvenčních a logaritmických souřadnicích 
files/doc05.zip"Téma 5 - Jirkovský 
Kombinační obvody, teorie a postup při řešení kombinačních obvodů 
Co jsou komb. obvody, jak se popisují, Booleova algebra, druhy komb. obvodů, postup při řešení: zadání, rozbor, pravdivostní tabulka, funkce, Karnaughova mapa, minimalizace, kreslení schémat 
files/doc06.zip"Téma 6 - Kalous 
Základní vlastnosti logických členů, obvody RTL, DTL, TTL, CMOS, ECL ... - provedení, princip činnosti 
files/doc07.zip"Téma 7 - Klimeš 
Sekvenční obvody - způsoby popisu, druhy, teorie a postup při řešení 
Rozdíl mezi sekvenčními a kombinačními obvody 
files/doc08.zip"Téma 8 - Kout 
Programovatelné automaty - rozdělení, blokové schéma, činnost automatu 
Co jsou PLC, rozdělení, popis činnosti PLC, podrobný popis blokového schéma (jednotlivé jednotky) - souvislost hw a sw PLC 
files/doc09.zip"Téma 9 - Krupička 
Hardware programovatelných automatů - popis modulů, popis činnosti 
Blokové schéma, popis jednotlivých modulů včetně vnějšího připojení - druhy vstupů, výstupů, kladná a záporná logika, připojení odporových teploměrů (2, 3, 4-vodičové, termočlánků, druhy výstupů, obvody s otevřeným kolektorem) - napěťové / proudové - normalizovaná napětí a proudy 
files/doc10.zip"Téma 10 - Ksenič 
Software PLC - vykonávání programu PLC, tvorba uživatelských programů, programovací jazyky PLC 
Blokové schéma PLC, postup při navrhování programu - zadání, rozbor, harmonogram činnosti, tabulka vstupů a výstupů, popis programu, možnost zapojit diagnostiku PLC 
files/doc11.zip"Téma 11 - Nemeš 
Prostředky automatického řízení - rozdělení, vlastnosti 
Podrobné rozdělení, statické a dynamické vlastnosti členů, parametry senzorů 
·	Téma 12 - Manh Nguyen 
Prvky pro získávání informace - rozdělení, inteligentní senzory, parametry senzorů 
Rostoucí význam senzorů (digitální přenos, digitální zpracování, z toho plynoucí důležitost senzoru - přenos a zpracování je přesné, chyby nejvíce u senzorů), blokové schéma - měřící řetězec až inteligentní senzor. Inteligentní senzorový modul, parametry senzorů, způsoby přenosu informace od senzoru do PC 
·	Téma 13 - Novotný 
Základní pojmy z regulační techniky 
Blokové schéma reg. obvodu, popis všech veličin, reg. pochod - druhy, kvalita, stabilita atd. 
files/doc14.zip"Téma 14 - Otto 
Vlastnosti a popis regulovaných zařízení 
Soustavy - rozdělení, diferenciální rovnice, přenosy, charakteristiky 
files/doc15.zip"Téma 15 - Pecka 
Spojité regulátory - rozdělení, vlastnosti, popis, použití, základní zapojení 
·	Téma 16 - Szetei 
Nespojité regulátory - rozdělení, vlastnosti, popis, použití 
Statické charakteristiky, regulační obvodych s nespojitými regulátory 
·	Téma 17 - Šebek 
Regulační obvody s nespojitými regulátory 
Podrobný rozbor a popis regulačních pochodů. Způsoby zvyšování kvality regulačních obvodů 
files/doc18.zip"Téma 18 - Petrželová 
Stabilita spojitých regulačních obvodů = všechna (4) kriteria stability 
files/doc19.zip"Téma 19 - Bulín 
Kvalita RO, volba typu regulátoru a optimální seřízení regulátoru 
Rozdělení průběhů reg. pochodů, druhy regulátorů a jejich konstanty, vliv konstant na přechodovou charakteristiku regulátoru, vliv konstant na průběh reg. pochodu, příklad volby typu regulátoru (podle veličiny, podle soustavy - příklady z tabulek), určení kvality regulace integrálním a kvadratickým integrálním způsobem), seřízení regulátoru: nastavení konstant na základě zkušenosti, na základě výpočtu z Tu a Tn, Ziegler-Nicholsova metoda 
files/doc20.zip"Téma 20 - Cibochová 
Číslicové řízení - historie, výhody,blokové schéma a popis činnosti ČRO 
Výhody číslicového řízení. Podrobný popis cest a průběhů signálu. Odbočka k rovnicím číslicových regulátorů. 
files/doc21.zip"Téma 21 - Čech M. 
Přenosy a stabilita ČRO 
Důvody vyhodnocování stability, přenosy jednotlivých veličin, vysvětlení stejného jmenovatele všech přenosů, vyhodnocení charakteristické rovnice 
files/doc22.zip"Téma 22 - Čech P. 
Algoritmy řízení číslicových regulačních obvodů 
Blokové schéma, rozdělení na dvě základní metody 
·	Téma 23 - Jirkovský 
Fuzzy logika, fuzzy řízení 
Blokové schéma reg. obvodu s fuzzy regulátorem, vysvětlení fuzzyfikace pomocí příslušnostní funkce a vícenásobné fuzzyfikace 
·	Téma 24 - Kalous 
Komunikace v automatizovaných systémech - přenosová media, rozhraní 
Vzrůstající význam komunikace, rozdělení spojů, přenosová média - výhody, nevýhody, příklady použití, rozhraní - rychlost, délka přenosu, podrobně HART, RS 485 
·	Téma 25 - Klimeš 
Sítě - rozdělení, topologie sítí, komunikační protokoly 
Rozdělení datových spojů, topologie sítí, porovnání síťových standardů, podrobně ETHERNET, příklad sítě 
·	Téma 26 - Kout 
Sběrnice Profibus 
Rozhraní, komunikační protokoly, historie profibus, vlastnosti, přístupové metody, kód Manchester, příklad sítě, protokolu, vazební členy, ostatní sběrnice - FF, Modbus, CAN 
·	Téma 27 - Krupička 
Expertní systémy 
Definice, architektura exp. systémů, základní složky expertních systémů 
·	Téma 28 - Ksenič 
Robotika 
Rozdělení robotů, kinematika robotů, pohony robotů, řízení robotů 
·	Téma 29 - Nemeš 
Akční členy používané v automatizační technice - rozdělení, vlastnosti, použití 
Co je akční člen. Rozdělení podle druhu energie, porovnání výhod a nevýhod. Akční členy s el. pohony - rozdělení, základní vlastnosti, způsoby regulace 
files/doc30.zip"Téma 30 - Pitel 
Příklad řešení kombinačního obvodu s prvky TTL - kodér 
Způsoby zadání, rozbor, pravdivostní tabulka, minimalizace, převod na NANDy, schéma zapojení, kodér BCD na BCD+3 (použití při násobení čísel v binárním tvaru, násobení se tak převádí na sčítání). 
files/doc31.zip"Téma 31 - Podběhlý 
Návrh sekvenčního obvodu - čítač 
Co je čítač, použití čítačů - např. řízení krokových motorů, postup při návrhu - zadání, rozbor, tabulka stavů, minimalizace, schéma zapojení - každý bod naznačit 
files/doc32.zip"Téma 32 - Pořádek 
Návrh pneumatického obvodu 
Postup: zadání, rozbor - volba prvků (pneumatické prvky: pohony, škrtící ventily, rozvaděče (ventily), tlačítka a přepínače), harmonogram činnosti, kreslení schémat, příklad 2 pohony s a bez přepínání fází 
files/doc33.zip"Téma 33 - Rigl 
Návrh elektropneumatického obvodu - náležitosti liniových schémat 
Postup: jako u téma 32 + náležitosti liniových schémat 
·	Téma 34 - Říbal 
Postup při návrhu obvodu s PLC 
Zadání projektu, rozbor - zjistit počet vstupů a výstupů, jejich parametry (binární, analogové (proudové, napěťové, požadovaná přesnost), volba CPU - firma, cena parametry, viz. HW PLC, popsat jednotlivé moduly, další parametry - software - grafické rozhraní, operační systém, vizualizace (možné propojení s otázkou řídící a vizualizační software), záruční a pozáruční servis, školení obsluhy, atd. 
·	Téma 35 - Szetei 
Diagnostika PLC 
Interní a externí diag. systém, rozbor jednotlivých principů - metoda časové kontroly s příkladem 
·	Téma 36 - Šebek 
Snímače teploty - rozdělení, jednotlivé druhy - fyzikální principy, vlastnosti, měřící rozsahy 
·	Téma 37 - Točín 
Snímače síly a mechanického namáhání - fyzikální princip, vlastnosti, měřící rozsahy 
·	Téma 38 - Viták 
Snímače polohy, úhlového natočení, výšky hladiny a průtoku - fyzikální princip, vlastnosti, rozsahy 
files/doc39.zip"Téma 39 - Zloský 
Způsoby řízení elektrických pohonů 
Blokové schéma pohonu, rozdělení, u každého motoru možné způsoby řízení, principy řízení krokových motorů, frekvenční měniče ...
·	Téma 40 - Nguyen 
Referenční model OSI, technické prostředky sítí 
7 vrstev modelu, jejich popis, jednotlivé prostředky sítí - popis, příklad sítě, modemy 
·	Téma 41 - Novotný 
Modelování regulovaných soustav na analogových počítačích 
Soustavy, regulátory, regulační obvod s metodou regulační plochy 
·	Téma 42 - Otto 
Metody seřizování spojitých regulačních obvodů 
Rozdělení průběhů reg. pochodů, druhy regulátorů a jejich konstanty, vliv konstant na přechodovou charakteristiku regulátoru, vliv konstant na průběh regulačního pochodu, příklad volby typu regulátoru (podle veličiny, podle soustavy - příklady z tabulek), určení kvality regulace integrálním a kvadratickým integrálním způsobem), seřízení regulátoru: nastavení konstant na základě zkušenosti, na základě výpočtu z Tu a Tn, Ziegler-Nicholsova metoda 
·	Téma 43 - Pecka 
Řídící a vizualizační software 
·	Téma 44 - Petrželová 
Příklad určení stability spojitého regulačního obvodu 
Soustava 3. řádu, PID regulátor - určení stability pomocí H., M., N. kriteria 
·	Téma 45 - Dlask 
Příklad určení stability číslicového regulačního obvodu 
Soustava, regulátor, z přenosů určit stabilitu - odvození přenosu a stability 
·	Téma 46 - Polák 
Příklady Laplaceovy a zpětné Laplaceovy transformace 
Co je a k čemu se používá, vztahy pro tr. a zp. tr., typy příkladů 
·	Téma 47 - Pitel 
Příklady Z tr. a zpětné Z tr 
Co je a k čemu se používá, vztahy pro tr. a zp. tr., typy příkladů 
·	Téma 48 - Podběhlý 
Algebra blokových schémat - příklad 
Odvození základních řazení včetně křížení zpětných vazeb 
·	Téma 49 - Pořádek 
Prostředky pro přenos a úpravu signálu 
·	Téma 50 - Rigl 
Optické vláknové senzory 
·	Téma 51 - Říbal 
Distribuované systémy řízení technologických procesů 
Rozdíl mezi centralizovaným a decentralizovaným (distribuovaným řízením, řízením s distribuovanou inteligencí), výhody a nevýhody, příklad nějaké sítě s PLC (Profibus + HART), způsoby zpracování dat 


