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Rozdělení regulačních mechanizmů 
Regulační mechanizmy mají za úkol řídit průběh rychlosti pohybu. Lze je 

rozdělit do tří základních skupin. 

 Regulační mechanizmy (udržují stálou rychlost stroje) 

 Brzdící mechanizmy 

 Tlumící mechanizmy (brzdění oscilačních pohybů). 
 

Z hlediska nositele regulačního signálu můžeme regulační mechanizmy 

rozdělit na: 

 mechanické 

 pneumatické 

 hydraulické 

 elektrické nebo elektronické 

Z hlediska přívodu energie je možné regulátory rozdělit na: 

 přímé (energii potřebnou ke své činnosti odebírají z regulované 

soustavy) 

 nepřímé (mají přívod vnější energie) 

Podle tvaru přenášeného signálu regulační mechanizmy dělíme na: 

 analogové 

 digitální 
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Přímé analogové regulační mechanizmy 
V současné době je analogová regulace nahrazována regulací digitální, která 

umožňuje náročnější regulační funkce a je současně levnější. 
 

Příkladem přímého, mechanického, analogového regulačního mechanizmu je 

odstředivý (roztěžníkový) regulátor otáček (Wattův odstředivý regulátor). 
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Wattův odstředivý regulátor [6]. 

Otáčející se závaží vyvozují 

odstředivou sílu, ta je při 

jmenovitých otáčkách v 

rovnováze  se sílou pružiny. 

Při změně otáček vzniká 

přestavující síla, která se 

přenáší na regulační páku. 

Pomocí regulační páky 

dochází k regulaci energie 

přiváděné do stroje. 



Pneumatické regulační mechanizmy 
Příkladem pneumatického regulačního mechanizmu může být dýchací 

automatika pro potápěče. 
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Dýchací automatika [7]. 

Při nádechu se prohne 

membrána, která odtáhne 

přes pákový převod kuželku 

ventilu. Dochází k proudění 

plynu ze vstupu do náustku. 

Při výdechu se kuželka vrátí 

pomocí pružiny do výchozí 

polohy . Současně se otevře 

výdechový ventil a 

vydechnutý vzduch  proudí 

volně do vody. Výdechový 

ventil bývá umístěn tak, aby 

bublinky vydechovaného 

vzduchu nerušily výhled 

potápěče. 



Brzdící mechanizmy 
Rozdělení brzdících mechanizmů: 

 Rekuperační (přenos brzdící energie do nadřazeného systému) 

 Akumulační (dochází k akumulaci brzdící energie – setrvačník, 

pružiny) 

 Ztrátové (dochází k maření brzdící energie) 
 

Z hlediska použití lze brzdící mechanizmy rozdělit na: 

 Provozní brzdy (k brzdění dopravních a pracovních strojů – brzdy, 

retardéry) 

 Brzdy k měření momentových charakteristik hnacích strojů – 

dynamometry. 
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Aerodynamická brzda [8]. 



Provozní brzdy 
Rozdělení provozních brzd: 

 Aerodynamické brzdy 

 Hydraulické brzdy 

 Elektrodynamické vířivé brzdy 

 Mechanické brzdy (využívají tření mezi tuhými tělesy) 
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Aerodynamická brzda [9]. 



Provozní brzdy 
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Příklad mechanické brzdy [10]. 

Hydraulické brzdy – kapalina v brzdách slouží jako pracovní i chladící 

médium. Regulace brzdného momentu se provádí změnou naplnění vířivých 

komor. 

Elektrodynamická vířivá brzda – budící cívkou, která je umístěna na statoru 

protéká stejnosměrný proud. Cívka je umístěna na statoru a v jejím 

magnetickém poli se otáčí ozubené kolo. Střídáním zubů a mezer se v 

magnetickém poli změnou magnetického toku indukují vířivé proudy. 

Působením vířivých proudů se vytváří brzdný moment, jeho velikost lze měnit 

změnou proudu v budící cívce. 



Tlumící mechanizmy 
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Automobilový tlumič, který umí vyrobit při tlumení vibrací 
elektrickou energii [11]. 

Při vychýlení systému silou z klidové polohy dochází ke kmitání systému 

kolem rovnovážné polohy. Doba kmitání i velikost kmitů závisí na velikosti 

tlumení (odporů v systému). 

Vlivem tlumení pohybu můžeme dosáhnout: 

 Periodické tlumené kmitání (obvykle 2 až 3 překývnutí) 

 Aperiodické tlumení pohybu. 

  

Dle použitého tlumícího média 

rozdělujeme tlumiče na: 

 vzduchové 

 kapalinové 

 indukční 



Kontrolní otázky 

 Jak dělíme regulační mechanizmy? 

 Uveďte příklady přímých analogových regulačních mechanizmů. 

 Jaké druhy tlumení znáte? 

 Jak dělíme brzdící mechanizmy? Uveďte příklady jednotlivých druhů. 

 Popište mechanizmus na následujícím obrázku a vysvětlete jeho funkci. 
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Rychlostní regulátor [6]. 
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