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Úvod – matematika jako hybatelka 
pokroku

Spisovatelé a filmaři nás ve svých dílech 
běžně přenášejí do minulosti, do budouc-
nosti nebo do jiných světů, ale věřte nebo 
nevěřte, matematika to umí také – a před-

stihne i nejbujnější představivost autorů sci-
-fi. Díky různým způsobům zobrazení reál-
ného světa umožňuje řešit ty nejsložitější 
úlohy, které tento svět popisují. Jako Alen-
ka v říši divů se můžeme ocitnout v jiných 
prostorech díky transformacím, které mění 
skutečný čas na čas strojový nebo třeba na 
kmitočet. Ta opovrhovaná matematika, kte-
rá boj o své místo mezi povinnými maturit-

ními předměty zřejmě prohrála, stála rov-
něž u zrodu počítačů – analogových a poz-
ději číslicových.

Většina z mladších lidí dnes asi již neví, 
co to je analogový počítač. V tomto článku 
uvádíme přehled nejrozšířenějších typů, kte-
ré se uplatnily v technice i ve výuce. Pojem 
„analogový“ bývá vnímán dvěma způsoby: 
někdy jako „využívající analogie“, tj. podob-
nosti mezi modelem a jeho předlohou, větši-
nou však jako „využívající spojité (analogo-
vé) veličiny“, např. délku, úhlové natočení 

Analogový počítač – můj věrný společník

nebo často elektrické napětí. Prvním analo-
govým počítačem byl stroj z Antikythéry, vy-
robený před asi dvěma tisíci lety, obsluhova-
ný klikou s diferenciálním ozubeným souko-
lím. Svým pohybem ukazoval pohyby slunce 
a planet. Dodnes vzbuzuje údiv, jak byli jeho 
tvůrci v době antiky vynalézaví.

přilehlých stupnicích odpovídá sčítání jejich 
délek, tedy součtu logaritmů – tomu odpoví-
dá násobení logaritmovaných čísel. Odčítání 
logaritmů odpovídá dělení logaritmovaných 
čísel. Pro základní operace násobení a děle-
ní čísel by postačovalo jednoduché logarit-
mické pravítko s jednou logaritmickou stup-
nicí na pevné části a stejnou stupnicí na jezd-
ci. V praxi se ale používala komplikovanější 
pravítka s více stupnicemi např. pro logarit-
my převrácených hodnot, trigonometrických 
funkcí apod. Původně byla pravítka vyrábě-
na ze dřeva (učitel Jan Veselý alias „Buk“ 
na ústecké strojnické průmyslovce s oblibou 
zdůrazňoval, že se dělají z pařeného buku). 
Později se vyráběla z plastu a bylo možné na 
nich spočítat téměř všechny základní výpo-
čty technické praxe. Přesnost výpočtů odpo-
vídala velikosti pravítka, preciznosti provede-
ní stupnic a schopnosti uživatele nastavovat 
a odečítat číselné hodnoty. Pro běžné výpo-
čty v praxi ale byla přesnost postačující. Pro 
větší přesnost výpočtu bylo možné použít lo-
garitmické tabulky.

Princip logaritmického pravítka vychá-
zí z teorie logaritmů, což je vlastně transfor-
mace čísel. Autorství pochází od Skota Johna 
Napiera (roku 1614) a Švýcara Josta Bürgiho 
(objev zveřejnil roku 1620 v Praze). Logarit-
my čísel umožňují nahradit násobení sčítáním 
a dělení odčítáním. Na tomto poznatku An-
gličané William Oughtred a Edmund Gunter 
sestrojili posuvné pravítko. Vyjádřili logarit-
my (analogově) jako délky úseček na posuv-
ném pravítku. Sčítáním dvou vzdáleností zís-
kali logaritmus součinu. Opačným postupem 
získali logaritmus podílu. Zpětná operace 

Článek má přehledový charakter a je věnován historii analogových počítačů obecně od 
logaritmického pravítka přes diferenciální analyzátory až po elektronické analogové po-
čítače. Má charakter historického shrnutí vývoje, mnohdy s využitím autorovy osobní 
zkušenosti. Proto byl zvolen neformální osobní styl s vyprávěním v první osobě, místy 
je výklad oživen autorovými vzpomínkami.

Ke kořenům automatizace – trocha 
historie nikoho nezabije

Jsme svědky překotného vývoje ve 
všech oborech techniky. Stačí připome-
nout situaci na trhu počítačů, mobilních 
telefonů a jiných komunikačních zařízení, 
ale i senzorů, pohonů, robotů a dalších obo-
rů automatizační techniky. Stačí prolistovat 
několik čísel starších ročníků našeho časo-
pisu Automa – zjistíme, že co tehdy bylo 
prezentováno jako horká novinka, je dnes 
už zastaralé a překonané. Přesto je užiteč-
né se někdy zastavit (využít k tomu třeba 
i současná omezení a zklidnění v důsled-
ku epidemie covidu-19), podívat se s od-
stupem do nedávné historie a připomenout 
si proběhlý vývoj. V časopise Automa vám 
čtenářům takové zastavení a zavzpomínání 
občas dopřejeme.

Ladislav Šmejkal

Obr. 1. Logaritmické pravítko Logarex 27403-X (foto: Wikimedia)

Obr. 2. Jednoduchý mechanický integrátor

Obr. 3. Elektronický ústřední zaměřovač 
EÚZ I (krycí název Mozek) byl využíván k vý-
počtu předstihu zaměření protiletadlových 
kanonů na základě údaje z radaru o topogra-
fické vzdálenosti a výšce letadla

Logaritmické pravítko

Do kategorie analogových počítačů lze 
zahrnout i logaritmická pravítka, která se 
téměř 130 let (asi až do 80. let 20. století) 
běžně používala k matematickým výpočtům 
a byla neodmyslitelnou součástí výbavy kaž-
dého „gramotného“ technika (obr. 1). Loga-
ritmické pravítko je v nejjednodušším přípa-
dě tvořeno měřítkem na pevné části a shod-
ným měřítkem na posuvném jezdci. Na rozdíl 
od běžného (lineárního) měřítka má logarit-
mickou stupnici. Délky úseků, což jsou spo-
jité (analogové) veličiny, tak nemají význam 
čísel, ale jejich logaritmů. Skládání úseků na 
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(odlogaritmování) se provádí odečtením vý-
sledného číselného údaje ze stupnice pravít-
ka. V roce 1850 vylepšil metodu posuvného 
pravítka Francouz Amédée Mannheim přidá-
ním posuvného ukazatele a tím vytvořil lo-
garitmické pravítko, jaké se používalo až do 
druhé poloviny 20. století.

Zhruba od 80. let 20. století však logarit-
mická pravítka nahradily číslicové kalkulačky 
– předstupně k číslicovým počítačům. Měly 
výhodu ve větším rozsahu čísel, 
přesnosti jejich zadávání a výpo-
čtů – a v pohodlí a přehlednosti. 
Čísla bylo možné zadávat přímo 
v přirozené formě, zatímco lo-
garitmické pravítko zpracováva-
lo čísla v semilogaritmickém tva-
ru – zadávala se jen mantisa (čís-
lo v rozsahu 1 až 10) a dekadický 
exponent bylo nutné si pamatovat. 
V rychlosti výpočtu se ale moh-
la pravítka s kalkulačkami smě-
le měřit. Mnohdy se zapomínalo, 
že pohodlí kalkulačky nenutí uži-
vatele ke kontrole správnosti vý-
sledku a může být zdrojem chyb 
při zpracování extrémně velkých 
nebo malých čísel. Zpětně se uka-
zuje, že používání pravítek nutilo 
uživatele k pečlivější práci a ke 
zpětné kontrole výpočtu.

Diferenciální analyzátory – 
kvalitativní skok

Počátek 20. století byl i po-
čátkem vývoje diferenciálních 
analyzátorů. Zatímco výsledkem 
operace na logaritmickém pra-
vítku je číslo, výsledkem opera-
ce na diferenciálním analyzátoru 
je funkce a její časový průběh, např. průběh 
dráhy pohybujícího se závaží na pružině. Di-
ferenciálními analyzátory lze řešit jakékoliv 
děje kolem nás, které je možné popsat dife-
renciálními rovnicemi. Je to výhodné pro ana-
lýzu nebo syntézu drahých zařízení, která si 
na modelu (nyní v počítači) poměrně jedno-
duše namodelujeme a simulujeme.

První diferenciální analyzátory byly me-
chanické. Jejich základními jednotkami byl 
mechanický diferenciál (součtový člen) a in-
tegrátor pro snižování řádu derivace. Činnost 
mechanického integrátoru je patrná z obr. 2: 
otáčky disku 1 se převádějí třecím převodem 
na kotouč 2 a jeho úhlové natočení je úměrné 
integrálu vzdálenosti n od středu otáčení dis-
ku 1. Zařízení vychází z teorie diferenciální-
ho počtu, jehož objeviteli byli Isaac Newton 
(roku 1665) a Gottfried Leibniz (roku 1676). 
S teorií mechanického diferenciálního analy-
zátoru přišel Alexej Nikolajevič Krylov v le-
tech 1904 až 1911 a v roce 1912 sestrojil jeho 
pokusný model. V praxi použitelný mechanic-
ký diferenciální analyzátor prvně zkonstruoval 
až Vannevar Bush v roce 1930 v Massachusett-
ském technologickém institutu.

Další zdokonalení diferenciálních analy-
zátorů spočívalo v kombinaci mechanických 
a elektronických modulů pro zlepšení jejich 
přesnosti, ke zmenšení rozměrů a hmotnosti. 
Na jejich vývoji se podílel i význačný český 
vědec Antonín Svoboda v souvislosti s vyví-
jením zaměřovače k řízení protiletecké obra-
ny (viz text v rastru).

Léta druhé světové války uspíšila další vý-
voj v tomto oboru. V elektronických jednot-

kách byl průběh elektrického napětí použit 
k napodobení (analogii) mechanických fyzi-
kálních veličin. První jednoúčelový zaměřovač 
(již s elektronkami) byl v Československu vy-
víjen od roku 1951 a dokončen ve Vojenském 
technickém ústavu pod označením EÚZ I ko-
lem roku 1955 (obr. 3). Zkratka EÚZ označu-
je elektronický ústřední zaměřovač (s krycím 
názvem Mozek). Byl určen k výpočtu před-
stihu zaměření protiletadlových kanonů s ráží 
57 a 80 mm na základě údaje z radaru o topo-
grafické vzdálenosti a výšce letadla. Spolu se 
stolkem pro řízení palby (Stopa – zapisoval 
dráhu cíle) byl umístěn v automobilu Tatra 805. 
Výhodou elektronek použitých v počítacích 
jednotkách měla být větší odolnost proti radio-
aktivnímu záření v případě jaderné války. Jen 
se nedomyslelo, že by sice počítač v takovém 
případě přežil, ale na obsluhu se zapomnělo.

Analogové počítače

Vývoj civilních diferenciálních analyzá-
torů, pro které se vžil obecný název analo-
gové počítače, probíhal souběžně s vývojem 
vojenských od roku 1951. V roce 1956 byl 

vyroben první československý malý elektro-
nický diferenciální analyzátor MEDA. Jeho 
sériová výroba se rozběhla v roce 1958 v n. p. 
Tesla Vysočany. V letech 1964 až 1965 násle-
dovala další kooperace ve výzkumu, vývoji 
a výrobě malých a středních tranzistorových 
analogových počítačů pod označením MEDA T 
(MEDA 40 T, MEDA TS, MEDA 60 T, MEDA 
80 T). Získaly i několik prestižních meziná-
rodních ocenění. Kromě Výzkumného ústavu 
matematických strojů (VÚMS) se výzkumem 
a vývojem analogové techniky zabývalo mno-
ho dalších pracovišť [4]. Analogový počítač 
MEDA 50 (obr. 4) vyráběly Závody průmys-
lové automatizace (ZPA) v Praze-Čakovicích 
od roku 1985 pro ministerstvo školství. Při-
bližně ve stejnou dobu, kdy se rozběhla výro-
ba počítačů řady MEDA T, zahájil n. p. Tes-
la Pardubice výrobu školního tranzistorového 
analogového počítače AP-Š (analogový počí-
tač školní – obr. 5). Pro svou relativně níz-
kou cenu (přibližně 75 000 Kčs) byl určen 
pro středoškolskou výuku odborníků na vý-
početní techniku. Do roku 1975 bylo celkem 
vyrobeno 350 těchto zařízení, což byl největší 
počet jednotek jednoho typu počítače doda-
ných Teslou Pardubice na trh. Pro náročnější 
výuku výpočetní techniky na vysokých ško-
lách byl určen složitější počítač MEDA TS 
za pořizovací cenu 150 000 Kčs.

S tranzistorovým analogovým počítačem 
AP-Š jsem se setkal již jako student na prů-
myslovce, kde jej měli od roku 1964. Avšak 
nenašel se žádný učitel, který by počítač pou-
žíval ve výuce, ačkoliv to byl počítač vhodný 
pro náš obor měřicí a řídicí technika. Tehdy 
jsme ani nevěděli, jak analogový počítač pra-
cuje a že na něm lze modelovat jakékoliv fyzi-
kální soustavy a děje popsané diferenciál ními 
rovnicemi, jejichž řád je omezen jen počtem 
dostupných integrátorů. Až na Elektrotech-
nické fakultě ČVUT v Praze jsme ve čtvrtém 

Obr. 4. Analogový počítač MEDA 50

Obr. 5. Školní tranzistorový analogový počítač AP-Š

Obr. 6. Analogový počítač MEDA 42 TA jako 
exponát v drážďanském muzeu
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ročníku 1970/71 v oboru technická kyberne-
tika konečně získali teoretické základy princi-
pů a programování analogových počítačů (díky 
doc. Josefu Krčmářovi) a v praxi si je procvi-
čovali v laboratoři na počítačích MEDA 42 
TA (obr. 6). Zjistili jsme, že je to velmi zají-
mavá „hračka“, která poskytuje mnoho mož-
ností a podporuje tvořivost studentů.

Pro svou diplomovou práci jsem se s kole-
gou Janem Kuchařem rozhodl pro téma vytvo-
ření simulátoru regulačních procesů pod vede-

ním doc. Jana Johna z katedry řídicí techniky. 
A tak jsme v roce 1972 celý desátý semestr 
a celé léto trávili v suterénním pracovišti ka-
tedry na Karlově náměstí pod Zengerovou 
posluchárnou. S vypětím všech sil jsme stih-
li návrh zdrojů, zesilovačů, sumátorů, progra-
movacího pole a řídicí logiky i s jejich rea-
lizací. Vše jsme sestavovali „na koleně“, ale 
pak jsme si hrdě říkali: „Jako první v republi-
ce jsme postavili analogový počítač s integro-
vanými obvody.“ Použité operační zesilovače 
MAA 501 byly tenkrát vzácné a drahé – jeden 
stál 500 Kčs, tehdy skoro polovinu průměrného 
měsíčního platu. Dodnes si vybavuji povzdech 
doc. Jiřího Bayera (tehdy asistenta), když nám 
nerad vydával náhradní obvod za „odpálený“ 
kus. Simulátor byl vlastně malý analogový 
počítač. Bylo možné jej použít k modelování 

regulovaných soustav, regulátorů a celých re-
gulačních obvodů. Používali ho pak studenti 
při cvičeních. K zápisu časového průběhu vý-
sledného řešení sloužil souřadnicový zapisovač 
BAK-4T (pisátko se pohybovalo v souřadni-
cích X-Y) nebo pomaluběžný osciloskop OPD 
s dlouhou dobu dosvitu obrazovky (obr. 7). 
Nedávno jsem objevil jeden jeho exemplář 
i v naší škole, bohužel již neúplný. Počítač 
MEDA 42 TA jsem pak využíval ve své uči-
telské praxi od roku 1978 až do roku 1986 při 

výuce regulační techniky v maturit-
ním oboru mechanik automatizační 
techniky na Středním odborném uči-
lišti chemickém v Ústí nad Labem. 
Tehdy jsem si počítač vymodlil na 
vedení školy, jeho cena totiž byla 
92 000 Kčs (asi šest ročních platů).

Hybridní systémy

Vývoj dále směřoval k symbióze 
analogové a číslicové techniky, k hyb-
ridním počítačům: úloha je namodelo-
vána v analogovém počítači a je spou-
štěna řídicím číslicovým počítačem. 
Výsledný průběh řešení z analogo-
vého počítače je zaznamenáván čís-
licovým počítačem. K tomu je třeba 
používat digitálně-analogové a ana-
logově-digitální převodníky a propra-
covaný systém řízení. To vše s roz-
vojem číslicové techniky již nebyl 
problém. V letech 1972 až 1975 probí-
hal vývoj analogového počítače ADT 
3000 pro hybridní systém ADT 7000 
ve VÚMS Praha se spoluúčastí VUT 
v Brně. Roku 1985 byl vyroben ana-
logový školní počítač MEDA 50, kte-
rý spolupracoval s číslicovým školním 
osmibitovým mikropočítačem IQ-151. 
Číslicový počítač IQ-151 byl vyráběn 
v ZPA Nový Bor od roku 1985 pro 
ministerstvo školství. Celkem bylo do-
dáno více než 2 000 zařízení. Zákla-
dem počítače byl terminál IK 80-M, 
vyvinutý v roce 1982 na ČVUT v Pra-
ze jako vzor pro školní počítač. Vzni-
kl tak vynikající malý hybridní výpo-

četní systém MEDA 50 – IQ-151 s číslicovým 
měřicím systémem. Výsledné řešení bylo zís-
káváno jednorázově nebo repetičně. Výsledek 
repetičního výpočtu byl zobrazován na obyčej-
ném televizoru Merkur. I poté, kdy počítač IQ-
-151 „odvál čas“, neztrácí MEDA 50 nic ze své 
užitné hodnoty a může pracovat i samostatně.

Analogové počítače ve výuce

Když jsem v roce 1986 nastoupil jako uči-
tel do Střední průmyslové školy elektrotechnic-
ké v Plzni, měli zde již desítky počítačů IQ-151, 
ale jen jeden počítač MEDA 50 (obr. 4). To bylo 
pro laboratorní cvičení v automatizační techni-
ce málo. Další exemplář jsme získali z plzeň-
ské střední průmyslové školy strojnické. V roce 
1994 jsem přecházel do státní Střední odborné 

Profesor Antonín Svoboda

Pro úplnost uveďme několik údajů ze ži-
vota Antonína Svobody. Narodil se 14. říj-
na 1907 v Praze. Byl to elektrotechnik, ma-
tematik a průkopník počítačů, analogových 
i číslicových. V roce 1931 absolvoval inže-
nýrské studium strojírenství a elektrotechni-
ky na ČVUT v Praze a poté studoval na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od 
roku 1934 pracoval jako asistent v ústavech 
matematiky a fyziky ČVUT a v roce 1936 
získal titul doktora technických věd. Od pod-
zimu 1936, kdy byl povolán do armády, se 
zabýval vývojem zaměřovače k řízení pro-
tiletecké obrany. Po německé okupaci Čes-
koslovenska odešel v roce 1939 do Francie, 
aby pokračoval ve své práci na zaměřova-
čích v Société d’applications générales d’e-
lectricité et mécanique v Paříži. Když byla 
obsazena i Francie, odešel do USA, kde se 
stal vedoucím inženýrem a viceprezidentem 
společnosti ABAX Corporation v New Yor-
ku, která vyráběla zaměřovače s jeho systé-
mem. Pro výpočet letové pozice odpovídají-
cí zjištěným parametrům používal Svoboda 
analogový počítač s mechanickými operač-
ními pákovými prvky. Byl to systém, který 
později teoreticky rozpracoval a publikoval 
a získal na něj několik amerických patentů. 
Od roku 1943 vyvíjel jako řádný člen Radia-
tion Laboratory na MIT analogové počítací 
stroje pro zaměřovače k řízení střelby (setkal 
ze zde také s Vannevarem Bushem, který je 
v článku zmíněn jako konstruktér diferenciál-
ního analyzátoru, a s mnoha dalšími význam-
nými osobnostmi). Za své zásluhy o vítěz-
ství Spojenců získal v roce 1948 vyzname-
nání amerických válečných sil. Po válce se 
vrátil zpět do Československa. Pracoval jako 
vývojový pracovník ve firmě Aritma Praha, 
kde se vyráběly děrnoštítkové stroje, a zkon-
struoval zde kalkulační děrovač. V roce 1950 
založil Oddělení (později Laboratoř) mate-
matických strojů při Ústředním matematic-
kém ústavu. Od roku 1951 se zde začal vyví-
jet první československý samočinný počítač 
SAPO. Na ČVUT měl také dvousemestrální 
přednášku o počítačích, která vzbudila velký 
zájem a získala mu nadšené spolupracovníky. 
Roku 1955 byl založen samostatný Výzkum-
ný ústav matematických strojů (VÚMS).

Když byl reléový počítač SAPO v roce 
1958 slavnostně spuštěn, byl už morálně za-
staralý a roku 1960 vyhořel. Svoboda už ale 
pracoval na novém návrhu elektronkového 
počítače EPOS. Počítač byl spuštěn v roce 
1960, upravená tranzistorová verze EPOS 2 
v roce 1962. Roku 1958 byl však ústav pře-
veden z Akademie věd pod ministerstvo stro-
jírenství a Svoboda už nesměl být jeho ře-
ditelem. Roku 1964 znovu emigroval do 
USA, kde se stal profesorem na Kalifornské 
univerzitě v Los Angeles, na níž působil do 
roku 1977. Zemřel 18. května 1980 v Port-
landu (USA).

Obr. 8. Pneumatická modelovací souprava PMS modeluje 
regulační obvod statické soustavy 3. řádu s PID reguláto-
rem a je to vlastně jednoúčelový pneumatický analogový 
počítač pro řešení diferenciálních rovnic až 3. řádu

Obr. 7. Pomaluběžný osciloskop OPD s dlouhou dobu 
dosvitu obrazovky byl používán jako příslušenství ana-
logových počítačů
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školy v Rokycanech, kterou jsme založili s ko-
legyní (ano, i to se tehdy mohlo dít). Sem jsme 
převedli oba analogové počítače. Používali jsme 
je ve cvičeních v elektrotechnickém oboru. Po 
deseti letech nastalo další stěhování. Tentokrát 
jsem přecházel do Střední průmyslové školy 
strojnické v Plzni, ovšem jen s jedním počítačem 
MEDA 50 – s tím původním, který nám škola 
před osmnácti lety převedla (vrátil se z okružní 
cesty do své školy). Abych alespoň trochu splatil 
strojnické průmyslovce výpůjčku, podařilo se mi 

recipročně převodem z elektrotechnické průmy-
slovky získat pneumatickou modelovací soupra-
vu PMS (jako exponát do sbírky – obr. 8). Mo-
deluje regulační obvod statické soustavy 3. řádu 
s PID regulátorem. Jde vlastně o jednoúčelový 
pneumatický analogový počítač pro řešení dife-
renciálních rovnic až 3. řádu.

 

Práce a výuka s analogovým počítačem

Podstatnou část analogového počítače tvo-
ří soubor bloků analogových integrátorů rea-
lizovaných operačními zesilovači se zpětný-
mi vazbami. Důležité jsou i bloky s pasivními 
součástkami, především přesnými potencio-
metry. Čelní plochu modulů tvoří propojo-
vací pole se zdířkami (obr. 4, obr. 5, obr. 6), 
které dovoluje libovolně propojovat moduly 
a tím vytvářet „program“ řešené úlohy. Ne-
zbytným příslušenstvím je souřadnicový za-
pisovač nebo pomaluběžný osciloskop s dlou-
hou dobou osvitu (obr. 7), na kterém se zob-
razují časové průběhy sledovaných veličin.

Připomeňme, že ideální operační zesilo-
vač (OZ) je charakterizován nekonečným ze-
sílením napětí, nekonečným vstupním odpo-
rem (impedancí), nulovým výstupním odpo-
rem (impedancí) a nekonečnou šířkou pásma 
přenášených frekvencí. Reálné operační zesi-
lovače se těmto vlastnostem přibližují s větší 
či menší přesností. První operační zesilovače 
byly konstruovány z elektronek a až později 
se přešlo na diskrétní polovodičové součást-
ky s tranzistory. Dnešní operační zesilovače 
jsou téměř výhradně konstruovány jako inte-
grované obvody, přičemž jeden obvod často 
sdružuje několik OZ. První integrované ope-
rační zesilovače pocházejí z konce 60. let 
20. století a byly konstruovány pouze z bi-
polárních tranzistorů. Teprve v 70. letech se 
začaly v OZ používat unipolární tranzistory 

FET a v 80. letech tranzistory MOSFET. Tyto 
součástky výrazně zlepšují parametry OZ, 
takže se téměř blíží ideálnímu OZ.

Pro použití analogového počítače je nutné 
znát diferenciální rovnice popisující chování 
modelovaného objektu. Jestliže nejsou zná-
mé, lze je odvodit např. ze základních záko-
nů mechaniky nebo elektrotechniky. Nejsou-li 
parametry předem zadané, lze je zjistit někte-
rou z metod identifikací soustav. Z diferenciál-
ní rovnice pak vyjádříme nejvyšší derivaci hle-

dané funkce (např. regulované 
veličiny) a postupnou integrací 
získáme její nultou derivaci – 
hledané řešení. Důvodem toho-
to postupu je skutečnost, že jsou 
k dispozici jen moduly integrá-
torů, nikoliv moduly s funkcí de-
rivace. Všechny proměnné jsou 
v analogovém počítači předsta-
vovány elektrickým napětím. 
Proto je nutné je zavádět v po-
měrném tvaru, vydělené jejich 
nejvyššími hodnotami – norma-
mi N. Norma počítacího napětí 
Nu je 10 V. Například regulova-
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Jestliže vycházejí hodnoty potenciometrů 
(kolečka ve schématu) větší než jedna nebo 
jsou příliš malé, zavádí se měřítko času

rovnice 1 
𝑦𝑦
𝑁𝑁� �

𝑢𝑢
𝑁𝑁� 

rovnice 2 

𝑦𝑦 � 𝑢𝑢 𝑁𝑁�𝑁𝑁� 

rovnice 3 

𝑀𝑀� � 𝑇𝑇
𝑡𝑡  

rovnice 4 

𝑡𝑡 � 𝑇𝑇
𝑀𝑀�

 

𝑑𝑑𝑡𝑡 � 𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑀𝑀�

 

rovnice 5 
𝑦𝑦 � 𝑢𝑢 ��

�� � �� ����
���  = 525 K 

rovnice 6 

𝑡𝑡 � 𝑇𝑇
𝑀𝑀�

� 4𝑠𝑠
0,00133 � 300�𝑠𝑠 

rovnice 7 
𝑥𝑥
𝑁𝑁� 

rovnice 8 
𝑦𝑦�
𝑁𝑁�� 

rovnice 9 
𝑦𝑦
𝑁𝑁� 

 
 

kde:
T  je strojový čas,
t reálný čas.

Z toho pak plyne, že
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Po dosazení dt do integrálů to znamená 
vydělit hodnotu každého potenciometru hod-
notou měřítka MT.

Na obr. 9 je jednoduché programovací 
schéma pro řešení diferenciální rovnice te-
pelné soustavy 2. řádu již po provedené nor-
malizaci a zavedení měřítka času. Vlastní pro-
gramování úlohy je již jednoduché – spočívá 
v propojení počítacích jednotek vodiči. Ča-
sový průběh řešení je viditelný na obrazovce 
(obr. 10) nebo jej lze vykreslit na souřadnico-
vém zapisovači. Pouhým pootočením poten-
ciometrů změníme parametry výpočtu a oka-
mžitě vidíme výsledek. Pro náš příklad by 
tomu v praxi odpovídala třeba změna izolace 
stěn v projektovaném domě. Uvádíme příklad 
naměřené přechodové charakteristiky teplo-
ty y (K) pece po zapnutí topení s příkonem 
x = 3 000 V·A. Norma teploty Ny = 750 K,  
měřítko času MT = 0,001 33. Ve strojovém 

čase T = 4 s jsme naměřili u = 7 V. Tomu od-
povídá teplota
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Výsledky, které bychom měřením na reál-
ném objektu získali až za několik hodin, vi-
díme okamžitě. V tom spočívá kouzlo mode-
lování s analogovými počítači – nejprve lze 
všechno zrychleně a bezpečně vyzkoušet na 
modelu. Současná doba ale dává přednost po-
hodlí, které poskytuje číslicová technika. Sám 
nejsem výjimkou, a je-li to možné, používám 
ji také. V MS Excel lze např. modelovat di-
ferenční rovnice do 2. řádu pro aperiodická 
řešení. Nesrovnatelně větší komfort nabízejí 
specializované matematické programy, např. 
Dynast, Matlab/Simulink, Mathematica apod. 
– ovšem za podstatně vyšší cenu.

O autorovi

Petr Hlávka, naro-
zen v roce 1948 v Ústí 
nad Labem, po absol-
vování oboru měřicí 
a řídicí technika na 
strojní průmyslovce 
v Ústí nad Labem vystudoval v roce 1972 
technickou kybernetiku na Elektrotechnic-
ké fakultě ČVUT Praha.

Pracoval čtyři roky ve Spolku pro che-
mickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem 
v profesi technika výstavby měření a regula-
ce. Od roku 1976, již jako učitel, uváděl do 
života nový čtyřletý maturitní obor mecha-
nik automatizační techniky v učilišti spol-
ku. Z důvodu špatného životního prostře-
dí se s rodinou v roce 1986 odstěhoval do 
Rokycan a učil na elektrotechnické průmy-
slovce v Plzni obor automatizační techni-
ka. O osm let později inicioval a spoluzalo-
žil státní Střední odbornou školu Rokycany 
(elektrotechnický a ekonomický obor) sdru-
ženou s Gymnáziem Rokycany. V této ško-
le byl až do roku 2003 zástupcem ředitele. 
Poté odešel rozvíjet inovativní obor mecha-
tronika (založen v roce 2002) na strojnické 
průmyslovce v Plzni, kde působí doposud.

Petr Hlávka říká: „Za štěstí považuji, že 
jsem celý život učil obor, který jsem vystu-
doval a který mi je stále inspirací. Náročný 
obor k sobě přitahuje (pro někoho možná 
kupodivu) i nadané žáky a z jejich úspěchů 
mám radost. Například za elektropneuma-
tické řízení dopravníku s měniči frekvence 
za využití programovatelného automatu Te-
comat TC 650 s průmyslovou sběrnicí Pro-
fibus získali moji studenti v roce 2008 hlav-
ní cenu v soutěži České hlavičky. A čím se 
v poslední době zaobíráme s našimi žáky? 
Aktuálně výrobním systémem robot – do-
pravník – CNC soustruh.“ (lš)
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Obr. 9. Programovací schéma pro řešení diferenciální 
rovnice tepelné soustavy 2. řádu po provedené normalizaci 
proměnných a zavedení měřítka času
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Shodně s autorem rád vzpomínám na 
zajímavá cvičení s analogovým počítačem 
MEDA na Elektrotechnické fakultě ČVUT 
v Praze na Karlově náměstí. Analogový po-
čítač pro nás byl velmi zajímavá hračka, se 
kterou bylo možné si hrát donekonečna, vy-
mýšlet různé kombinace a mnoho se tím na-
učit. Bohužel čas laboratorních cvičení byl 
omezený a tematická náplň byla předem 
striktně daná. Nejsem si jistý, zda je v sou-
časné době ještě některá odborná škola vyba-
vena aktivním analogovým počítačem, který 
by sloužil výuce. Na většině našich technic-
kých univerzit se nyní pro výuku a výzkum 
používají matematické programy, které po-
skytují podstatně více funkcí a větší kom-
fort. V našich podmínkách se standardem 
stal systém Matlab/Simulink, některá praco-
viště využívají i další systémy pro výpočty 
a modelování, obvykle pro potřeby specia-
lizovaných výzkumných projektů (např. Ma-
thematica). Systém Matlab/Simulink je do-
dáván v mnoha verzích, lišících se funkční 
výbavou i cenou. Přikoupit lze specializova-
né moduly (toolboxy) ze širokého sortimen-
tu nástrojů pro různé obory využití. Existují 
i cenově zvýhodněné multilicence pro stu-
denty odborných škol.

Před několika lety iniciovala Českomo-
ravská společnost pro automatizaci projekt, 
jehož cílem bylo vytvořit předpoklady pro 
zavedení výpočetního systému Matlab/Si-
mulink do výuky na středních školách. Spo-
lu s Technickou univerzitou v Liberci se jej 
zúčastnilo několik středních odborných škol. 
V rámci projektu vznikla specializovaná 
učebnice a bylo uspořádáno několik kurzů 
pro učitele. Není mi známo, zda některá ze 
středních škol tento systém využívá ve své 
výuce, ale pokud ano, není jich mnoho. Jako 
hlavní překážky se ukázaly vysoké náklady 
na pořízení programu, nedostatečná připra-
venost škol, jejich učitelů a problémy s je-
jich rekvalifikací. Závažným argumentem 

Poznámka redaktora
bylo přetěžování studentů při nutnosti dopl-
nit k širokému rozsahu potřebných znalostí 
ještě i nutnost učit se pracovat s matematic-
kým programem.

Přesto se domnívám, že má smysl systém 
Matlab/Simulink ve výuce využívat, ovšem 
za předpokladu, že nebude interpretován jako 
předmět výuky, ale jako efektivní nástroj pro 
názornou výuku tradičních předmětů, např. 
matematiky, fyziky, automatizace, ale i jiných 
oborů. Studenti se nemusí učit se systémem 
pracovat, stačí, aby byly k dispozici předem 
naprogramované aplikace v tomto systému 
vytvořené. Například v matematice by moh-
ly fungovat jako názorný doplněk k výkladu 
elementárních funkcí, zobrazení jejich prů-
běhů v reálném čase nebo jako názorná pod-
pora při výkladu základů matematické ana-
lýzy, např. limit funkcí, derivací a integrálů. 
Ve fyzice nebo v elektrotechnice mohou po-
moci k názorné interpretaci teorie a k pocho-
pení názorného významu používaných rovnic 
a vzorců. O využití v teorii regulace a jiných 
oborech automatizace není třeba dlouze dis-
kutovat. To ale není úkol pro (již tak přetíže-
né) učitele, ale může být dobrou příležitostí 
pro tvořivé techniky, aktivní studenty a pro 
podnikavé firmy.

Nadužívání systému Matlab/Simulink ve 
výuce na středních školách v nejbližší době 
asi nehrozí. Jako standardní součásti výuky 
jsou Matlab a Simulink využívány na technic-
kých univerzitách, zejména v oboru regulační 
techniky. Pro výuku to má nesporné výhody, 
obzvláště když škola nákupem studentských 
licencí umožní studentům individuální práci 
z domova. Ti aktivní a tvořiví tím získají velmi 
zajímavou a všestranně použitelnou „hračku“. 
Jejich tvořivost lze podpořit motivací k různým 
soutěžím a řešením zajímavých projektů. Je ale 
třeba uvědomit si riziko, které je skryto ve vý-
hradním používání nástrojů pro simulaci a mo-
delování. Pracujeme totiž s virtuální realitou, 
nikoliv se skutečnou hmotou. Skutečnost bývá 

podstatně složitější než zjednodušený model. 
Mnohdy nám dokáže, že i při sebevětší pečli-
vosti nedomyslíme všechny vlastnosti mode-
lovaných soustav a důležité souvislosti. Cho-
vání modelu se může výrazně odlišovat od 
chování skutečné soustavy. Důvodem jsou 
nejčastěji zanedbané nelinearity nebo opo-
menuté vazby. Za příklad lze vzít obyčejnou 
tepelnou soustavu – třeba vytápěnou místnost 
v dobře zatepleném domě nebo rychlovarnou 
konvici. Obvykle se zapomíná na skutečnost, 
že aktivní proces ohřevu má výrazně jinou dy-
namiku než pasivní chlazení v důsledku tepel-
ných ztrát. Jestliže vodu v rychlovarné konvici 
uvedeme do varu za minutu, její ochlazování 
na pokojovou teplotu bude trvat několik ho-
din. S vytápěním v zatepleném domě to bude 
podobné, jen o několik řádů pomalejší – a teď 
zkuste pro takový proces použít obvyklý PID 
regulátor, třeba nastavený podle Zieglera a Ni-
cholse. Nemám nic proti použití modelů a si-
mulace ve výuce, ale nemělo by být výhradní. 
Je zapotřebí poskytnut studentům příležitost 
získat kontakt se skutečnou realitou a poznat 
její složitost, někdy i „vrtochy“.

Využijme současné omezení společen-
ských kontaktů, vynucené epidemií covi-
du-19, ke klidnému zamyšlení nad dosavad-
ními způsoby výuky technických předmětů 
na odborných školách. Zkusme hledat nové 
formy a nástroje pro efektivní názornou vý-
uku. Hledejme způsoby, jak zvýšit motivaci 
studentů ke studiu, jak probudit jejich akti-
vitu a tvořivost, jak k tomu využít jejich při-
rozenou hravost a soutěživost. Je to úkol ne-
jen pro učitele, ale i pro firmy, které by měly 
mít eminentní zájem o kvalitní a dobře při-
pravené absolventy. Udělejte něco pro školy 
– děláte to pro svou firmu, pro její budoucí 
prosperitu. Rádi vaše nápady a řešení zvidi-
telníme v našem časopise Automa, rádi po-
můžeme s kontaktováním spolupracovníků.

Ladislav Šmejkal

Závěr

Nemohu říci, že by programování analo-
gových počítačů bylo mezi žáky na školách, 
kde jsem s počítačem vyučoval, oblíbené. 

Počítač MEDA se časem stal terčem (vcelku 
inteligentních) vtipů – dostal se i na sklín-
ky k maturitnímu plesu. Žáci postupně došli 
k blahosklonnému závěru, že analogový počí-
tač je „taková moje libůstka“ a tu je nutné se 
zaťatými zuby přetrpět. Já jsem se zase smířil 
s tím, že při výuce musím suplovat matemati-
ku a vykládat žákům základy diferenciálního 
počtu na příkladech z fyziky. Ale když se na 
obrazovce objeví předpokládaný průběh, tak 
se společně radujeme z výsledku.

Literatura:
[1] KOVÁŘ, Petr. Historie výpočetní techniky 

v Československu [online]. 2005 [cit. 2020-12-
-10]. Dostupné z: https://www.historiepocitacu.
cz/analogove-a-hybridni-pocitace.html

[2] In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2020-12-10].

[3] MALOŇ, Stanislav. O základních principech 
analogových matematických strojů. Applica tions 
of Mathematics [online]. 1960, 1960, 05(4), 
247–271 [cit. 2020-12-10]. ISSN 0862-7940. 
Dostupné z: doi: 10.21136/AM.1960.102713.

[4] ČeV. Československé analogové počítače 
1936–1980 – souhrn. Historie programování 
a VT u nás [online]. Brno: Technické mu-
zeum, 2020, 2017 [cit. 2020-12-10]. Dostupné 
z: http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.
php/b-pocitace-a-dalsi-technika/analogove-a-
-hybridni-pocitace/3035-1951-1980-ceskoslo-
venske-analogove-pocitace

[5] Svoboda, Antonín. CESA – dobrodružství vědy 
[online]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné z: http://
www.cesa-project.eu/cz/slovniky/authors/an-
ton-n-svoboda

Petr Hlávka
(Foto a obrázky: Wikipedie; Jaroslav Matoulek, 
Technischen Sammlungen Dresden, Petr Hlávka)

Obr. 10. Přechodová charakteristika tepelné 
soustavy získaná repetičním výpočtem a zob-
razená na obrazovce televizoru Merkur
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