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Vyváené nastavení PI regulátorù
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Prof. Raymond Gorez, Centre for Systems Engineering and Applied Mechanics, University de Louvain

PI nebo PID regulátory se v prùmyslu èasto pouívají. Vìtím èi mením problémem
bývá jejich nastavení. Regulaèní technici a
inenýøi se mnohdy uchylují ke klasické metodì nastavení PI, popø. PID regulátorù  Ziegler-Nicholsovu nastavení. Pøitom je
to nastavení, jeho výsledkem bývají relativnì patnì tlumené regulaèní odezvy. Èlánek
pøedkládá pomìrnì efektivní a jednoduchou
metodu vedoucí k tzv. vyváenému nastavení
PI regulátoru. Vyváené nastavení je zaloeno na rovnováze mezi proporcionálními a integraèními zásahy PI regulátoru, mìøenými
pomocí kritéria ITAE (Integral-Time-Absolute-Error). Vede ke kvalitním regulaèním
odezvám a etøí regulaèní orgány.

1. Úvod
PI regulátory jsou bez nadsázky nejèastìji pouívaným regulaèním algoritmem; viz
napø. [1], [3] nebo [5]. Neexistuje vak veobecnì pøijímaná metoda pro nastavení PI regulátoru, viz napø. [2]. PI regulátory se tradiènì nastavují pouitím pravidel Zieglera
a Nicholse (1942). Pravidla se iroce pouívají do této doby, èasto v originální podobì.
Jejich pouití vyaduje jen malou informaci
o regulovaném procesu. Nezøídka vak vede
ke patnì tlumeným regulaèním odezvám,
typicky ζ = 0,2 [1]. Silnì se toti upøednostòují agresivní proporcionální zásahy pøed
zásahy integraèními. Kadé zlepení nastavení PI regulátorù mùe, vzhledem k jejich
irokému pouití, pøinést výrazný prospìch.
Existuje nìkolik poadavkù na úèinné nastavení PI regulátorù, viz napø. [2] nebo [3].
Nastavení musí být pøedevím pouitelné pro
irokou tøídu prùmyslových procesù s moností zavést dalí specifikace bìných prùmyslových problémù. Navíc musí být robustní vzhledem k moné kále aplikací a adekvátnì srozumitelné iroké komunitì regulaèních
technikù a inenýrù. V této souvislosti Aström a Hägglund [1] uvádìjí matematické
modely procesù, které jsou v regulaèní praxi
nejbìnìjí. Jsou to tyto modely typických
prùmyslových procesù:

Jednotkové zesílení není daleko od skuteènosti, nebo velièiny v regulaèním obvodu èasto mívají stejný operaèní rozsah.
Navíc, jiné ne jednotkové zesílení mùe být
snadno kompenzováno vhodným nastavením proporcionální konstanty regulátoru.
Procesy uvedené v (T) lze pouívat jako testovací. Bude-li nìjaký zpùsob nastavení PI
regulátoru dobøe fungovat v celé této testovací dávce, je velká pravdìpodobnost, e
bude fungovat pro rozsáhlou tøídu prùmyslových aplikací.
Cílem metody nastavení PI regulátoru, která je popsána v tomto èlánku, jsou pøedevím
kvalitní regulaèní odezvy zaloené na rovnováze mezi proporcionálními a integraèními
zásahy PI regulátoru za pøedpokladu jejich
kritického tlumení, tj. s malým nebo ádným
pøeregulováním. Proto se dále hovoøí o tzv.
vyváeném nastavení. Jako míra integraèní
aktivity PI regulátoru se pouívá známé kritérium ITAE (napø. [4]), pro míru proporcionální aktivity je navreno nové kritérium.
Vzhledem k výsledkùm experimentální práce s uvedenou testovací dávkou procesù je
moné jednoznaènì potvrdit, e vyváené
nastavení PI regulátoru vede k efektivnìjímu øízení ne pøi pouití Ziegler-Nicholsovu
nastavení. PI regulace procesù dávky (T) byla
pøi pouití vyváeného nastavení ve vech pøípadech ohlednì kvality regulaèní odezvy lepí. Je vhodné také uvést, e nìkteré mylenky
vedoucí v koneèné fázi k vyváenému nasta-

vení regulátorù jsou zpracovány v publikacích
[9], [6] a [7].

2. Motivaèní aspekty
Dorf a Bishop v [4] uvádìjí návrh øídicího systému teleskopické antény. Cílem je regulace polohy antény v souladu se zadaným
smìrem. Pøedpokladem je rychlá regulaèní
odezva na skok ádané hodnoty pøi pøeregulování mením ne 5 %. Pøenosová funkce
teleskopu pøitom je

Dorf a Bishop navrhli PI regulátor ve tvaru

pøi pouití frekvenèních metod. Regulátor
splnil uvedené poadavky.
Toto nastavení  na obr. 1  odpovídá nejvíce tlumené odezvì. V tomto grafu jsou zobrazeny prùbìhy regulaèní odchylky e na jednotkový skok ádané hodnoty. Pouitím Ziegler-Nicholsova nastavení lze dospìt k nastavení
PI regulátoru v podobì

co odpovídá nejvíce kmitavé odezvì na
obr. 1. Po prozkoumání obou uvedených nastavení je moné rozliit dvì zcela odliné

T= 0,1; 0,2; 0,4; 1; 2; 4; 10
n= 3; 4; 8
α= 0,2; 0,5; 0,7
(T)
α= 0,1; 0,2; 0,5; 1,2
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Obr. 1. Regulaèní odezvy procesu s pøenosem
regulátoru
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Pøírùstek akèní velièiny je tak souètem
proporcionální a integraèní èásti. Specifikujme detailnì obì èásti.
Kvalita regulace se posuzuje podle tzv.
integrálních kritérií. Existuje jich nìkolik
(napø. [4]). Dobøe zavedeným integrálním
kritériem s ostrým minimem je zejména kritérium ITAE. Kritérium je definováno jako
(3)
Cílem je vybrat parametry regulátoru tak, aby
byla hodnota kritéria ITAE co nejmení. Èas
T se pøitom vhodnì volí tak, aby se hodnota
kritéria ITAE ustálila.
Pomocí stejné konvence jako u kritéria
ITAE je moné definovat výkon proporcionální a integraèní èásti PI regulátoru (2). Definujeme dvì nové velièiny: proporcionální
výkon PI regulátoru
(4)

[10·s]

Obr. 2. Rùzné regulaèní odezvy na jednotkový skok ádané hodnoty pøi PI regulaci procesu G(s) = 1/(s + 1)3

odpovídající integraèní èásti (2). Alternativou
k tìmto definicím mùe být

(2)

kdy vynecháme proporcionální zesílení
K, které je pouze v roli mìøítka.

(6)
(7)

TΙ (ZN), TΙ

TΙ (ZN), TΙ

JI = ITAE

T pro G 1 (s)

n pro G 2 (s)

TΙ (ZN), TΙ

Existence tak kvalitní kriticky tlumené odezvy byla motivaèním faktorem ve snaze nalézt obecnìjí pravidla pro nastavení PI regulátorù, která pracují s vyváeným pomìrem
mezi proporcionálními a integraèními zásahy.
Po zváení vech aspektù regulace se toti zdá,
e neexistuje ádný rozumný dùvod preferovat jeden typ zásahu proti druhému.

(5)

kde
u je
akèní velièina,
K a TI proporcionální konstanta a integraèní èasová konstanta.
Diferencováním lze obdret pøírùstkový tvar PI regulátoru (velocity form)

TΙ (ZN), TΙ

regulaèní strategie PI regulace. Zatímco Dorf-Bishopovo nastavení preferuje integraèní zásahy (proporcionální konstanta je mnohem
mení ne integraèní konstanta), tento pomìr
je zcela opaèný v Ziegler-Nicholsovì nastavení. Zde je proporcionální konstanta více ne
dvakrát vìtí ne konstanta integraèní. To se
odráí v rychlejí regulaèní odezvì, avak taková odezva nesplòuje výe uvedené poadavky pro velké pøeregulování.
Pøenesme pozornost na prostøední regulaèní odezvu na obr. 1, pro ní bylo experimentálnì nalezeno takové nastavení PI regulátoru, jeho integraèní a proporcionální zásahy
jsou v prùmìru stejné.
Regulaèní odezva je rychlejí ne u Dorf-Bishopova nastavení a mnohem lepí ve
srovnání s Ziegler-Nicholsovým nastavením.
Regulátor byl v tomto pøípadì nastaven jako

odpovídající proporcionální èásti (2) a integraèní výkon PI regulátoru

3. Navrené pojetí vyváenosti
Pøedpokládejme PI regulátor v absolutním
tvaru (absolute form)
(1)

#

α pro G 3 (s)

α pro G 4 (s)

Obr. 3. TI pro vyváené nastavení (plná èára) a Zieglerovo a Nicholsovo nastavení (èerchovaná èára) PI regulátoru pro testovací dávku (T)
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Proporcionální výkon JP charakterizuje
velikost proporcionální aktivity PI regulátoru, která je potøebná k eliminaci regulaèní
odchylky, a podobnì integraèní výkon JI charakterizuje integraèní aktivitu PI regulátoru, potøebnou k eliminaci regulaèní odchylky. Poznamenejme, e pøi obvyklém návrhu
PI regulátoru se bìnì minimalizuje pouze JI
bez jakéhokoliv vztahu k JP (napø. [1]).
Podívejme se na to, jak konkrétní regulaèní proces z hlediska JP (4) a JI (5) vypadá.
Pøedpokládejme PI regulaci procesu s pøenosem G(s) = 1/(s + 1)3 pøi skoku ádané hodnoty. Z pøípustných nastavení PI regulátoru
z hlediska kriticky tlumené regulaèní odezvy
je moné vybrat nastavení shrnutá v tab. 1.
Odpovídající regulaèní odezvy jsou na obr. 2
postupnì zprava doleva. Zvyující se JP signalizuje vzrùstající vliv proporcionálních zásahù, stejnì jako sniující se hodnoty JI signalizují klesající vliv integraèních zásahù.
Navíc se hodnota kritéria ITAE sniuje, avak
od jistého bodu je regulaèní odezva sice rychlá, ale pøíli kmitavá.
Jako dalí pøíklad mohou slouit regulaèní odezvy na obr. 1. Jsou to tøi odezvy na jednotkový skok ádané hodnoty pøi PI regulaci
procesu s pøenosem G(s) = exp(sπ/8)/(s + 1)2,
které odpovídají tøem rùzným nastavením.
Souhrnné výsledky jsou v tab. 2.

Tab. 1. Nìkterá pøípustná nastavení PI regulátoru pro proces G(s) = 1/(s + 1)3
TI
K
JP
JI
ITAE
0,5
0,10
0,69
4,39
21,9
1,0
0,25
1,38
3,57
14,3
1,6
0,45
1,74
2,35
8,35
1,8
0,58
2,08
2,10
6,52
1,9
0,66
2,36
2,06
5,94
2,5
1,19
5,43
2,59
5,43
Znovu lze pozorovat rùzný vliv proporcionálních a integraèních zásahù.
Obecnì je vak moné pozorovat dva trendy:
1. velké hodnoty JP proti JI signalizují kmitavé regulaèní odezvy,
2. malé hodnoty JP proti JI signalizují pøetlumené regulaèní odezvy.
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T pro G 1 (s)

n pro G 2 (s)

α pro G 3 (s)

α pro G 4 (s)

Obr. 4. K pro vyváené nastavení (plná èára) a Zieglerovo a Nicholsovo nastavení (èerchovaná èára) PI regulátoru pro testovací dávku (1)
preferují nastavení PI regulátorù, která mají
velký integraèní a malý proporcionální výkon,
vyjádøeno hodnotami JI >> JP. Naproti tomu,
experimenty s testovací dávkou procesù (T)
ukazují, e pro Ziegler-Nicholsovo nastavení
PI regulátoru a odezvy na skok ádané hodnoty v prùmìru platí
JP = 3JI

(8)

To znamená, e Ziegler-Nicholsovo nastavení preferuje proporcionální zásahy pøed integraèními. Zdá se, e právì tato podmínka
vede k nedostatku jinak dokonalé ZieglerNicholsovy metody, toti k pøíli kmitavým
regulaèním odezvám.

4. Formulace vyváeného nastavení

Jestlie zmìníme Ziegler-Nicholsovo nastavení PI regulátoru tak, abychom v (8) potlaèili JP a zvìtili JI, obdríme odezvy, kteUskuteènìné experimenty naznaèují, e ré jsou ménì kmitavé. Poznamenejme, e nadvyváený stav, kdy hodnoty JI jsou blízko øazenost JP proti JI mùe nepøíznivì pùsobit
hodnotám JP, by mohl signalizovat kvalitní zejména v aplikacích s pøítomností umu. PI
regulaèní odezvy, kterým navíc odpovídá regulátor s velkým JP proti JI se stává agrehodnota kritéria ITAE blízká svému minimu. sivním. To kromì jiného znamená, e pøíli
Nastavení, pro které JI = JP, nazveme vyvá- zesiluje um vlivem velké proporcionální
eným nastavením PI regulátoru.
sloky. To mùe negativnì pùsobit zejména
Co se týèe vzájemného vztahu JI a JP, po- na akèní èleny. Zlepit tuto situaci mùe poznamenejme, e regulaèní specialisté èasto tlaèení velikosti proporcionální sloky PI reπ /8)/(s + 1)2
Tab. 2. Rùzná nastavení PI regulátoru pro proces G(s) = exp(sπ
Parametr
K
TI
JP
JI
ITAE
Dorf-Bishop
0,022
0,10
0,14
3,94
17,90
Navreno autory
0,590
1,41
1,57
1,58
3,92
Ziegler-Nichols
2,310
2,30
20,80
6,02
6,02
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gulátoru. To vak má také svoji hranici. Pøíliné zvýraznìní integraèních zásahù obecnì
vede k pøetlumeným odezvám.
Prozkoumejme z tohoto pohledu údaje
shromádìné v tab. 1. Je to nìkolik nastavení PI regulátoru, kde odezvy na jednotkový
skok ádané hodnoty vykazují velmi malé
pøeregulování. Ve ètvrtém øádku lze objevit
nastavení PI regulátoru, pro které jsou hodnoty JP a JI blízko sebe. Dalí øádky vykazují
mení hodnotu kritéria ITAE, avak odezvy
jsou kmitavìjí. Na základì experimentu s testovací dávkou procesù (T) se zdá, e právì
vyváenost mezi JP a JI znamená hranici mezi
nekmitavými a kmitavými regulaèními odezvami ve spojení s PI regulátorem.
Rovnováha
JI = J P

(9)

je tak klíèovou podmínkou pro nastavení PI
regulátoru, které budeme v dalích odstavcích
hledat. Druhou podmínkou je, aby vyváené
nastavení PI regulátoru vedlo k regulaèní odezvì na úrovni kritického tlumení, tj. bez pøeregulování nebo s malým pøeregulováním.
Nastavením PI regulátoru se pøitom rozumí
urèení proporcionálního zesílení K a integraèní èasové konstanty TI. Experimenty potvrzují, e hodnota kritéria ITAE je pro vyváené nastavení pro kriticky tlumenou regulaèní
odezvu (ζ ~~ 0,7) blízká minimální hodnotì
kritéria ITAE. Pokusíme se tedy nalézt takové parametry PI regulátoru, které splòují podmínku vyváenosti
JI(K, TI) = JP(K,TI)

(10)

#
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pøi kriticky tlumené regulaèní odezvì na jednotkový skok ádané hodnoty. Jinými slovy,
podmínku
(11)

To mùe vést k hypotéze vypoèítat integraèní èasovou konstantu TI pøímo z tohoto vztahu
jako podíl dvou integrálù. Experimentální výsledky vak nepotvrzují tuto hypotézu. To je
patrnì dáno tím, e se integraèní èasová konstanta zároveò vyskytuje i jako implicitní promìnná také v integrandech rovnováhy (11).
Tab. 3. Výsledky porovnávací studie mezi
vyváeným nastavením PI regulátoru a Ziegler-Nicholsovým nastavením pøi kompenzaci vstupní poruchy
T
10,1
10,2
10,4
11,0
12,0
14,0
10,0

ITAE pøi
Z-N nastavení
28,4
29,7
30,0
29,5
23,3
40,0
175,6

ITAE pøi
vyváeném
nastavení
5,0
5,1
6,3
13,2
25,7
62,9
267,2

Vyváené nastavení PI regulátoru bylo
nalezeno pro testovací dávku (T) ruènì a výsledky jsou shrnuty na obr. 3 a obr. 4 souhrnnì pro testovací procesy G1(s); G2(s); G3(s);
G4(s). Pro nalezení øeení (10) bylo tøeba udìlat nìkolik iterací. Na obrázcích jsou zaznamenány integraèní èasové konstanty TI a proporcionální zesílení K pro vyváené nastavení
(plná èára) a pro srovnání také hodnoty odpovídajícího nastavení podle Ziegler-Nicholsových pravidel. Analyzujme nalezené výsledky.
Pøedevím, z obr. 4 je evidentní, e proporcionální konstanty K regulátoru odpovídající vyváenému nastavení podle (9) jsou
podstatnì mení ne pøi Ziegler-Nicholsovì
nastavení.
Navíc jsou v podstatì nezávislé na typu
procesu a pohybují se blízko hodnoty 0,5.
Integraèní èasové konstanty, které odpovídají vyváenému nastavení PI regulátoru, jsou
také vìtinou podstatnì mení ne u Ziegler-Nicholsova nastavení. Jestlie napø. pro proces G(s) = exp(sπ / 8)/(s + 1)2 zvolíme vyváené nastavení PI regulátoru, K = 0,59 a TI =
1,41 s, obdríme na skok ádané hodnoty prostøední regulaèní odezvu na obr. 1.

5. Vlastnosti vyváeného nastavení
Charakterizujeme-li regulaèní odezvy odpovídající vyváenému nastavení PI regulátoru a jednotkovému skoku ádané hodnoty
pro testovací dávku procesù (T), potom:
1. Regulaèní odezvy jsou tlumenìjí ne pøi
Ziegler-Nicholsovì nastavení. Doba potøebná pro jejich ustálení je vak kratí.

#

2. Odezvy mají redukovanou hodnotu kritéria ITAE.
3. Odezvám odpovídá redukovaná energie
akèních èlenù.
Odezvám typicky odpovídá jedno malé
pøeregulování. Øadu odezev ukazuje obr. 5
pro prostøední procesy testovací dávky (T):
G1(s): T = 1, G2(s): n = 4, G3(s): α = 0,5
a G4(s): α = 1. Obrázek zobrazuje oba pøípady: odezvy odpovídající vyváenému nastavení jsou zakresleny plnou èarou a odezvy
odpovídající Ziegler-Nicholsovu nastavení
jsou zakresleny èerchovanì. Jak je moné vidìt, jsou regulaèní odezvy u vyváeného nastavení PI regulátoru efektivnìjí.
Jinou regulaèní úlohou je redukce vlivu
poruch. Pøedpokládejme eliminaci vlivu
vstupní poruchy pro proces G1(s). Tab. 3 sdruuje hodnoty kritéria ITAE pro oba pøípady
PI regulace: vyváené nastavení PI regulátoru a Ziegler-Nicholsovo nastavení.
Zatímco první øádky tabulky vykazují podstatnì mení hodnotu kritéria ITAE, smìrem
dolù se pomìr obrací. Charakter odezev je
u vyváeného nastavení jiný. Kompenzace
poruchy je pomalejí s jedním pøekmitem, zatímco u Ziegler-Nicholsova nastavení je prùbìh spíe kmitavìjí s delí dobou pro ustálení. Nelze tak jednoznaènì øíci, e prùbìhy
s mení hodnotou kritéria ITAE jsou lepí.
Pouijeme-li standardní pravidlo pro nastavení derivaèní èasové konstanty (jedna
ètvrtina integraèní èasové konstanty), projevuje se derivaèní èást PI regulátoru pro testovací dávku (T) s vyváeným nastavením PI
regulátoru pouze kosmeticky. Pro procesy

vyího øádu je vak její zavedení pøínosem
v podobì vylepení tvaru regulaèní odchylky
v blízkosti pásma necitlivosti.

6. Pravidlo pro vyváené nastavení
Jeliko procesy testovací dávky (T) reprezentují dynamiku typických prùmyslových
procesù, mùe být uiteèné shrnout výsledky
dosaené pro vyváené nastavení PI regulátorù do jednoduchého pravidla pro nastavení. Takové jednoduché pravidlo mùe být formulováno tímto zpùsobem:
K = 0,5

(12)

kde T CR je kritická perioda potøebná pro
Ziegler-Nicholsovo nastavení. Na rozdíl od
Ziegler-Nicholsova pravidla je nalezené pravidlo (12) invariantní vùèi kritickému zesílení. Prozkoumejme toto jednoduché pravidlo
na nìkolika procesech. Výsledky shrnuje obr.
6. Tento obrázek znázoròuje regulaèní odezvy na jednotkový skok ádané hodnoty pro
tyto procesy:
kde K = 0,5, TI = 1,9 s pro vyváené nastavení PI regulátoru (plná èára) a K = 1, TI =
= 3,84 s pro Ziegler-Nicholsovo nastavení
(èerchovaná èára).
kde K = 0,5, TI = 2,5 s pro vyváené nastavení PI regulátoru
a K = 1,6, TI = 5,2 s pro Ziegler-Nicholsovo
nastavení.

G 1 (S), T=1

e

TI = 0,4TCR

G 2 (S), n=4

e

t[10·s]

t[10·s]

G 3 (S), α=0,5

e

G4 (S), α=1

e

t[10·s]

t[10·s]

Obr. 5. Regulaèní odezvy pro testovací procesy G1(s), G2(s), G3(s) a G4(s)
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G 1 (S), T=1
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kde K = 0,5, TI = 0,84 s pro vyváené nastavení PI regulátoru a K = 2,7, TI = 1,77 s pro
Ziegler-Nicholsovo nastavení.
e

kde K = 0,5, TI = 2,51 s pro vyváené nastavení PI regulátoru a K = 0,8, TI = 5,02 s pro
Ziegler-Nicholsovo nastavení.
Poznamenejme, e ostatní experimentální
výsledky jsou s testovací dávkou procesù (T)
podobné.

e

t[10·s]

t[10·s]

G 3 (S), α=0,5

7. Doporuèení pro praxi

G4 (S), α=1

Nejdùleitìjím výsledkem pro praxi je
nový zpùsob, jak nastavit PI regulátor. Obdrené pravidlo je
K = 0,5

e

e

pro spoleèné zesílení PI regulátoru (2) a
TI = 0,4TCR
kde TCR je kritická perioda pouívaná pøi nastavení PI regulátoru podle Ziegler-Nicholse. Toto nastavení vzniklo jako statistický
prùmìr pøesných øeení podmínky vyváenosti (10) pro testovací dávku procesù (T). Nastavení garantuje pøiblinou shodu mezi proporcionálními a integraèními výkony PI regulátoru pøi dosaení kvalitních odezev.
Rovnováha mùe být z hlediska praxe uiteèná z nìkolika dùvodù:
1. regulaèní odezvy nejsou kmitavé,
2. regulaèní odezvy mají pøíznivý tvar,
3. energie akèních zásahù se redukuje.
Protoe v praxi je nastavení èasto urèováno jen pøiblinì, napø. v toleranci 10 a 20 %,
navrené nastavení lze adaptovat do pøíznivìjí podoby z hlediska zapamatování:
(13)
nebo obdobného pravidla s vyuitím doby
prùtahu L (napø. [4] uvádí relaci mezi kritickou periodou a dobou prùtahu)
(14)
Pravidla pro vyváené nastavení PI regulátoru jsou platná pro procesy s jednotkovým
zesílením.
Následující doporuèení se týká situace,
kdy zesílení procesu není jednotkové, KP ≠ 1.
Z teorie je znám vztah pro regulaèní odchylku (pomocí Laplaceovy transformace)

AUTOMA

t[10·s]

t[10·s]

Obr. 6. PI regulace procesù G1(s), G2(s), G3(s) a G4(s) podle pravidla (12)
kde C(s); G(s) jsou pøenosové funkce regulátoru a procesu a R(s) je Laplaceùv obraz ádané hodnoty.
V pøípadì jiného ne jednotkového zesílení

saení kriticky tlumených odezev a nakonec
chování regulaèního obvodu postupnì vylepit mírným posilováním derivaèní èasové konstanty, v mezní míøe a na jednu ètvrtinu integraèní èasové konstanty. Vstupuje-li do PI
regulátoru um, derivaèní èasovou konstantu
zpravidla nenastavujeme.

Ke kompenzaci zesílení procesu lze zvolit zesílení regulátoru v podobì pøevrácené
hodnoty. Pak
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a je moné pouít stejných pravidel pro vyváené nastavení jako v pøedchozím odstavci. Dostaneme
(15)
V praxi toti mùe být mìøení zesílení
snazí ne mìøení kritického zesílení potøebného pro Ziegler-Nicholsovo nastavení. Navíc v digitálních aplikacích èasto bývá KP ≈ 1.
Vyváené nastavení není tak agresivní jako
Ziegler-Nicholsovo. Procedura pro pøesné
nalezení vyváeného nastavení v konkrétní
aplikaci (iteraèní øeení podmínky vyváenosti (10)) je uvedena v [8].
Zájemcùm autoøi proceduru rádi poskytnou, pøípadnì popø. poradí s nastavením PI
nebo PID regulátoru.
V praxi se postup k dosaení vyváeného
nastavení jeví pomìrnì jednodue: nastavit
proporcionální konstantu PI regulátoru rovnou jedné polovinì a potom sniovat èi zvyovat integraèní èasovou konstantu a do do-
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