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REGULACE A REGULÁTORY

Metody zlepení PI regulace
V èlánku jsou popsány nejdùleitìjí zpùsoby, jak zlepit kvalitu PI regulace, pouívané pro jednorozmìrnou regulaci lineárních
nebo linearizovatelných systémù. Jednoduché metody, snadno aplikovatelné v praxi,
èasto pøináejí velmi uspokojivé výsledky,
ani by bylo nutné pouít sloitìjí a draí
regulátory, pracující na jiném teoretickém
základì ne PI nebo PID regulátory, nebo
dokonce systémy umìlé inteligence. Metody
jsou ilustrovány na názorných pøíkladech
a èlánek je vhodným návodem, jak se v praxi
vypoøádat s úkolem zlepit kvalitu regulace.

1. Úvod
Nové impulsy pro pouití regulátorù v praxi pøinesly v uplynulých deseti letech zejména knihy [1], [2], [3] a [4]. Jejich pøínosem je
celkem jednoduchá a srozumitelná teorie, kterou lze pomìrnì rychle pøenést do praxe a zde
ji aplikovat. Prioritou obsluhy regulátoru bývá
co nejdøíve uvést regulaèní obvod do provozu a pøijatelnì vybrat a seøídit regulátor. Zmínìné publikace pomáhají v tomto procesu
hlavnì tím, e obsahují celkem instantní,
tj. rychle pouitelnou teorii pro øeení praktických problémù, které se v regulaèních obvodech vyskytují.
Zamìøme pozornost na výbìr vhodného regulátoru. V reflexi aplikací v prùmyslové praxi
se tento problém vyøeí okamikem, kdy je nalezen regulátor zabezpeèující pøijatelné chování regulaèního obvodu. Proces výbìru regulátoru vypadá podle zkueností autora asi takto:
1. Obsluha pouije a seøídí P regulátor. Jestlie je velikost trvalé regulaèní odchylky (offset) v toleranci nebo má-li regulovaný proces sám o sobì integraèní charakter, mùe
být P regulátor nejvhodnìjím regulátorem.
2. Nevyhovuje-li P regulátor, obsluha pouije
a seøídí PI regulátor. PI regulátor sice eliminuje trvalou regulaèní odchylku, ale vnáí
do regulaèního procesu urèitou nestabilitu.
Dùsledkem bývá zvìtené pøeregulování èi
mírné oscilace. Jestlie vak je tøeba odstranit trvalou regulaèní odchylku, pøedstavuje
PI regulátor dobrou volbu.
Zde bìná automatizace konèí. P nebo PI
regulátor je toti tak robustním a univerzálním
regulátorem, e vyhovuje ve vìtinì aplikací [1].
V tomto okamiku se otevírá dosti rozsáhlý prostor ke zlepení kvality regulace a dalích parametrù regulaèního obvodu. Zvlátì
existují následující smìry:

1.1 Zlepovat v rámci stávající struktury
regulaèního obvodu s PI regulátorem
Existuje nìkolik vcelku snadných postupù slibujících zlepení kvality regulace:
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a) Zavedení D sloky do regulátoru. Zavedení derivaèní sloky má (na rozdíl od integraèní) stabilizaèní úèinky a vede k ménì kmitavým odezvám a velké kvalitì regulace.
b) Zvýení stupnì volnosti regulace.
To spoèívá v zavedení váené ádané hodnoty. PI regulátor potom mùe být nastaven mnohem odvánìji (agresivnìji).
c) Pouití kaskádní regulace (cascade control). Místo jednoho regulátoru se pouívají dva regulátory. Tak se lépe odstraòuje vliv poruchy a zvyuje rychlost odezev.
d) Pouití pomìrového zpùsobu regulace
(ratio control). Je tomu tak v pøípadì, kdy
je cílem regulace udret pomìr dvou velièin na urèité specifické hodnotì.
e) Zavedení dopøedné vazby (feedforward
control). Dopøedný regulátor mùe vèas
reagovat na pøítomnost vnìjích poruch,
dovedeme-li je mìøit.
f) Kompenzace dopravního zpodìní
(Smith predictor). Smithùv prediktor je
jednou z nejznámìjích metod, jak zlepit
kvalitu regulace procesù s významným dopravním zpodìním.
g) Selekce akèní velièiny (selective control).
Obvykle bývá poèet regulovaných velièin
stejný jako poèet akèních velièin. V pøípadì, e je více regulovaných velièin na
jednu akèní velièinu, je tøeba provádìt urèitou selekci.
h) Omezení vlivu nelinearit v regulaèním
obvodu. Z pohledu regulace je nejsnadnìjí, je-li regulaèní obvod lineární. Takové obvody se dobøe regulují. Z pohledu
praxe jde o idealizaci a fikci. Výsledky
lineárního modelu vak bývají rozumné
a v dané aplikaci staèí. Vyskytuje-li se
v regulaèním obvodu nelinearita (nìkdy je
ji tam nutné vloit úmyslnì), mohou nastat problémy se stabilitou, zahlcením (saturací) apod.
i) Pøekonání interakcí regulaèních obvodù. Na jednom procesu mùe být souèasnì více regulaèních smyèek. Ty se mohou
vzájemnì ovlivòovat. Jak se s tím vypoøádat? V rámci vícerozmìrové regulace.

1.2 Volit regulátor na sloitìjí teoretické
bázi
Pøestoe pøípadù, kdy PID regulátor nevyhovuje, je pomìrnì málo (kmitavé procesy, velká dopravní zpodìní, perfektní model
regulovaného procesu, pøítomnost silných
nelineárních prvkù), existuje iroké spektrum
metod zaloených na vzájemnì odliných
paradigmatech. Mohou to být stavové regulátory, fuzzy regulátory, regulátory na bázi
neuronových sítí, nelineární regulátory apod.
Jde-li o zlepení PI regulace, zvaují se spíe
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monosti a) a i) uvedené v pøedchozím odstavci, nebo pomìr mezi kvalitou regulace
a cenou za pouití metod s odliným paradigmatem nebývá zdaleka tak pøíznivý jako
u zlepování v rámci PI regulace. Navíc zde
mùe dojít ke zlepení kvality regulace na
úkor robustnosti regulaèního obvodu. Regulaèní obvod potom není tak odolný vùèi zmìnám. Pøesto vak existují úlohy, i kdy ne tak
èasté, kde je pouití jiných ne PI regulátorù
plnì oprávnìné a je tøeba s ním poèítat.

1.3 Pojmout automatizaci procesu jako
problém pro inteligentní øízení
Do návrhu regulace se zahrnují metody
umìlé inteligence jako rozpoznávání, klasifikace, inference [5]. Jde o reakci na stále
rostoucí sloitost prùmyslových procesù
a potøebu vyí úèinnosti, vìtí prunosti, lepí kvality a nií ceny. Automatizace se pøitom øeí jako komplexní problém v rámci
vìtího celku ne pouze jednoho procesu.
V tomto èlánku se budeme zabývat metodami uvedenými v bodu 1.1. U kadé metody
uvedeme její princip, moný pøínos a podmínky pouití. Vzhledem k tomu, e PI, popø. PID
regulátory existují jako samostatné bloky sekvenèních automatù, je pomìrnì jednoduchá
cesta, jak metody na zlepení uvedené v bodu
1.1 realizovat. Pøínos potom bývá podstatnì
vìtí, ne jsou náklady na toto zlepení. Zkuenosti autora èlánku jsou takové, e pøi návrhu automatické regulace je vhodné poèínat si
postupnì podle bodù 1.1, 1.2 a 1.3.

2. Zavedení derivaèní sloky regulátoru
Hlavním smyslem zavedení derivaèní
sloky (D) do PI regulátoru je zlepení stability uzavøeného regulaèního obvodu. Velikost
derivaèní sloky urèuje derivaèní èasová konstanta TD. V kombinaci s P slokou regulátoru vnáí do regulace prediktivní prvek, kdy
regulátor reaguje na budoucí vývoj regulaèní
odchylky (kadý øidiè ví, jak napø. jízdu automobilem stabilizuje prediktivní zpùsob øízení  zde to funguje podobnì).
Vezmeme-li dohromady P a D sloku PID
regulátoru, dostaneme pro akèní velièinu u
de(t )

u(t ) = K e (t ) + TD
dt 

kde
e je regulaèní odchylka,
K zesílení regulátoru,
TD derivaèní èasová konstanta.
Uváíme-li první èleny Taylorova rozvoje pro budoucí regulaèní odchylku

e(t + TD )

AUTOMA

+

u

PI

–

dostaneme
e(t + TD ) ≈ e(t ) + TD

–

TD(dy/dt)

G (s ) =
de(t )
dt

u(t ) = K e(t + TD )
co má uvedené pøíznivé úèinky.
Pouití derivace vak s sebou pøináí (pøes
její pøíznivé úèinky) i urèité problémy. Pøedevím je nutné ochránit akèní orgány pøed
kopancem pøi skokové zmìnì ádané hodnoty. Toho dosáhneme aplikací derivaèní
sloky regulátoru pøímo od regulované velièiny podle schématu na obr. 1.
Regulovaný proces uvaujeme vèetnì akèních èlenù. Podobnì tomu bude i dále. Mìøení regulované velièiny budeme pro zjednoduení vynechávat. Bude-li signál regulované
velièiny ovlivnìn umem, objeví se pøi pouití derivace podobný problém jako pøi skokové
zmìnì ádané hodnoty. Derivaèní èlen se proto nepouívá v takových aplikacích, ve kterých mùe velké kmitání výstupu regulátoru
zpùsobit intenzivnìjí opotøebovávání akèních
èlenù. Derivaèní èasovou konstantu TD volíme nejvýe jako ètvrtinu integraèní èasové
konstanty. Literatura [1] uvádí, e právì pomìr TI/TD = 4 znamená nejlepí volbu. Pøi pøítomnosti umu lze pøed derivaci pøedøadit filtr, který problém se umem zpravidla odstraní, ale vnese do signálu urèité zpodìní, a tím
sníí pøíznivý úèinek sloky D. Èasovou konstantu filtru volíme v rozmezí TD/20 a TD/8.
Uveïme jednoduchý ilustraèní pøíklad demonstrující pøíznivý stabilizující úèinek pouití derivaèní sloky PID regulátoru podle obr.
1: automatické øízení teleskopu s pøenosem
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Obr. 2. Ukázka stabilizujícího úèinku derivaèní sloky PID regulátoru: modøe pro TD = 0,
èervenì pro TI/TD = 8 a zelenì pro TI/TD = 4
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Obr. 1. Realizace derivaèní
sloky PID regulátoru

měření

Jinými slovy, akèní velièina PD regulátoru je úmìrná lineárnì pojaté pøedpovìdi regulaèní odchylky o èas TD dopøedu

-0,2

tak bude mít dva stupnì volnosti (2-DOF).
Výsledkem je vìtí volnost a irí monosti
ke splnìní rozdílných poadavkù na regulaci. Jedním ze zpùsobù zvýení stupnì volnosti
PI regulace je váení ádané hodnoty. PID
regulátor bude mít v tomto pøípadì podobu
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Pøipomeòme, e u integraèní èásti musí být
èistá regulaèní odchylka, tj. e = w  y. Moná
realizace regulaèního obvodu s PI regulátorem, kde jsou dva stupnì volnosti, by mohla
vypadat napø. podle obr. 3.
Váha b leí mezi 0 a 1. Je-li b = 1, dostaneme pùvodní stav s jedním stupnìm volnosti. Pøípad, kdy b = 0, se vyuívá jako
ochrana pøi èastých zmìnách ádané hodno-

Po PI regulátoru se obecnì ádá, aby zajistil dobré odezvy regulovaného procesu pøi

e

D

ep = bw − y

3. Zvýení stupnì volnosti PI regulace

+

∫ e(τ ) dτ − T

kde regulaèní odchylku v proporcionální èásti
regulátoru nahradil váený rozdíl

a uvaujme jednotkový skok ádané hodnoty. Zieglerovo-Nicholsovo nastavení PI regulátoru je K = 2,31 TI = 2,30 s. Obr. 2 uvádí tøi
regulaèní odezvy: èernou (TD = 0 s), èervenou (TI/TD = 8) a zelenou (TI/ TD = 4), která
ilustruje v podstatì hladký pøechod bez pøeregulování a oscilací, je se vyskytovaly
u regulace bez sloky D (èernì).
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Obr. 3. Zvýení stupnì volnosti PI regulace
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Obr. 4. Ukázka tlumícího úèinku regulace 2-DOF s PI regulátorem
Vlevo: Zieglerovo-Nicholsovo nastavení, modrá b = 1, èervená b = 0 a zelená b = 0,6
Vpravo: vyváené nastavení, modrá b = 1, èervená b = 0,6 a zelená b = 0
zmìnách ádané hodnoty w, aby dobøe potlaèoval vliv poruch pùsobících na regulovaný
proces a také eliminoval um mìøení. To ve
má zaøídit jeden regulátor, který se pokouí
vyhovìt vem tìmto, i protichùdným poadavkùm stále stejným zpùsobem. Takový systém regulace nazýváme regulací s jedním
stupnìm volnosti (1-DOF, degree of freedom).
Uivatelé PI regulátorù jistì potvrdí, e nastaví-li regulátor agresivnì na rychlou kompenzaci poruch, jsou regulaèní odezvy pøi
zmìnì ádané hodnoty pøíli kmitavé.
Ke zlepení tohoto stavu pøispívá, pøidáme-li do stávajícího regulaèního obvodu s PI
regulátorem dalí stupeò volnosti. Regulace
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ty. Mùeme ovìøit, e pøenos mezi napø. poruchou pùsobící na vstupu procesu d
a regulovanou velièinou y bude pro pøípady
regulace 1-DOF a 2-DOF stejný. Mìní se
pouze pøenos mezi ádanou hodnotou w a y.
Váení zmenuje vliv skoku ádané hodnoty u proporcionální èásti regulátoru. To znamená, e pokud PI regulátor nastavíme agresivnìji na eliminaci poruch, lze tuto agresivnost pro skoky ádané hodnoty korigovat
tím, e nastavíme b < 1.
Uvedeme opìt ilustraèní pøíklad. Nastavíme reálný teleskop z pøedchozího pøíkladu.
Vezmeme opìt Zieglerovo-Nicholsovo nastavení. Na obr. 4 vlevo mùeme porovnat jed-
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notlivé odezvy regulaèního obvodu s PI regulátorem podle obr. 3 na jednotkový skok
ádané hodnoty: modrou (b = 1), èervenou
(b = 0) a zelenou (b = 0,6). Na tomto pøíkladu mùeme zároveò pozorovat jednu dùleitou skuteènost. Je-li PI regulátor nastaven se
patným pomìrem proporcionálního a integraèního výkonu, nebudou odezvy regulaèního obvodu monotónní, a mìníme b jakýmkoliv zpùsobem. Regulaèní odezvy sice utlumíme, ale neovlivníme jejich schodovitost.
Uvedeme proto regulaci 2-DOF jetì s jiným,
tzv. vyváeným nastavením PI regulátoru [7],
[8] K = 0,59, TI = 1,41 s. Obr. 4 vpravo obsahuje obdobné regulaèní odezvy jako obr. 4
vlevo: modrou (b = 1), èervenou (b = 0,6)
a zelenou (b = 0). Mùeme tak porovnat úèinek regulace 2-DOF pøi patném i dobrém
nastavení regulátoru z hlediska monotónního prùbìhu regulaèních odezev.

4. Kaskádní regulace
Kaskádní regulace je uiteèná a pøínosná,
mùeme-li regulovaný proces rozdìlit na dvì
samostatné èásti  první èást s rychlejí dynamikou a druhou èást s pomalejí dynamikou èi dopravním zpodìním. Pøíkladem
mùe být blokové schéma podle obr. 5. Základním pøedpokladem pro kaskádní regulaci je, e mùeme mìøit výstupy obou èástí
regulovaného procesu ys a y. První èást regulovaného procesu má mení èasovou konstantu T, druhá èást má v porovnání s první èástí
èasovou konstantu vìtí. Poruchy d mohou
pùsobit na obì èásti.
d
u

malá T

d
ys

velká T

y

primární
regulátor

–

+
–
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regulátor
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Obr.6. Uspoøádání smyèek pro kaskádní regulaci
Základní výhody dvousmyèkové kaskádní regulace oproti klasické jednosmyèkové
regulaci jsou tøi.
První výhodou je, e poruchu, která pùsobí na sekundární proces, potlaèí sekundární
regulátor pøed tím, ne zaène ovlivòovat primární proces. Úèinek na primární regulovanou velièinu tak bude minimální. Proè? Pøedpokládáme, e mùeme sekundární proces
vyjádøit pøenosem
K p2
G2 (s ) =
T2 s + 1
a pro sekundární regulátor pouijeme P regulátor se zesílením K2. Pùsobí-li porucha na
vstupu sekundárního procesu, její vliv na primární proces je v ustáleném stavu

K p2 d
1 + K2 K p 2
co je oproti vlivu Kp2d v jednoduché smyèce 1/(1+K2Kp2)krát mení.
Druhou výhodou je, e se urychlí reakce
sekundárního procesu. Vezmeme-li døíve uvedený pøenos sekundárního procesu, pøenos
mezi výstupem primárního regulátoru jako
ádanou hodnotou pro sekundární regulaèní
obvod a ys bude
K2

Obr. 5. Regulovaný proces vhodný pro kaskádní regulaci
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Pro takový proces je moné pouít klasický jednosmyèkový regulaèní obvod s PI regulátorem pro y jako regulovanou velièinu a u
jako akèní velièinu. Kaskádní uspoøádání
vak zpùsobí podstatnì rychlejí a kvalitnìjí potlaèení vlivu poruch pùsobících na jednu nebo obì èásti procesu podle obr. 5. Jednodue øeèeno, v kaskádní regulaci vyuijeme obì mìøené velièiny jednoho procesu, co
pøedstavuje vìtí informaci ne pøi klasické
regulaci. Pouití vìtí informace se projeví
ve zlepení kvality regulace. Èastokrát to je
více ne desetinásobnì mení pøeregulování
pøi kompenzaci poruchy a více ne tøikrát
kratí doba ustálení [4] oproti klasické jednosmyèkové regulaci. Kaskádní regulaèní
obvod souèasnì tvoøí dvì smyèky: vnìjí, také
primární nebo hlavní (outer loop) smyèka a
vnitøní, také sekundární nebo pomocná (inner loop) smyèka. Blokové schéma pro kaskádní regulaci je na obr. 6.

d

d

K p2
T2 s + 1
K p2

1 + K2

T2 s + 1

=

KX
TX s + 1

kde

KX =

K2 K p 2
1 + K2 K p 2

a
TX =

T2
< T2
1 + K2 K p2

Èasová konstanta pøenosu sekundární
smyèky tak bude mení ne u klasické jednoduché regulaèní smyèky. Tím se zvýí i rychlost odezvy v primární smyèce.
Tøetí výhodou je, e sekundární regulátor tlumí vliv zmìny zesílení sekundárního
procesu a tak zlepuje celkovou robustnost
regulace. Takový závìr je moné odvodit
z uvedeného výrazu pro KX . Bude-li souèin
K2Kp2 velký, mùe být úèinek zmìny zesílení sekundárního procesu ∆Kp2 nepatrný, nebo
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K p 2 + ÄK p2
−
ÄKX = K 2 
 1 + K 2 K p 2 + ÄK p2


(

−

)


K p2
K 2ÄK p2
≈
1 + K 2 K p 2  1 + K 2 K p2

(

)2

Z výe uvedených tøí bodù je patrné zlepení kaskádního zpùsobu regulace oproti
klasickému jednosmyèkovému uspoøádání.
V pøípadì dvousmyèkové kaskádní regulace
je zejména vhodné, kdy v sekundárním obvodu pùsobí hlavní poruchy celého regulaèního obvodu, nebo je moné pomìrnì rychle a efektivnì potlaèit jejich vliv. Sekundární
obvod také mùe obsahovat èleny s promìnným zesílením. Je rovnì vhodné, je-li sekundární smyèka rychlejí ne primární. Pomìr
doby ustálení regulaèních odezev v primární
smyèce proti dobì ustálení v sekundární
smyèce má být pøinejmením 5 [1].
Klíèovou otázkou je, jaký typ regulátoru
volit v sekundárním obvodu a jaký v primárním obvodu. Integraèní èást PID regulátoru
obvykle obsahuje pouze primární regulátor.
Proporcionální zesílení sekundárního regulátoru toti bývá vìtí vzhledem k monosti
potlaèit vliv poruch pùsobících na sekundární proces. Ty se potom k primárnímu procesu
nedostanou. Navíc trvalá regulaèní odchylka v sekundárním obvodu není pøíli dùleitá, nebo regulace výstupu sekundárního obvodu není cílem kaskádní regulace. Sekundárním regulátorem je proto obvykle pouze
P regulátor s vìtím zesílením. Primárním regulátorem je obvykle PI nebo PID regulátor.
Integraèní èást primárního regulátoru bude
potlaèovat vliv poruch pùsobících nejen
v sekundárním obvodu, ale také v primárním
obvodu. Derivaèní èást v souladu s jejím pøíznivým pùsobením odezvu systému urychlí
a stabilizuje.
Jako první vdy seøizujeme regulátor
v sekundární smyèce. Vliv sekundární smyèky se v primární smyèce projevuje jako èasová konstanta. Její velikost závisí na velikosti
zesílení P regulátoru v sekundární smyèce (viz
druhou z uvedených výhod). Pøepínání obou
regulátorù na automatický reim má pøesné
poøadí. Jeho dodrením se vyhneme zbyteèným nárazùm. Doporuèuje se dodrovat následující postup (ze stavu, kdy jsou oba regulátory v manuálním reimu) [1]:
1. Nastavit ádanou hodnotu sekundárního
regulátoru na hodnotu ys (regulovaná velièina sekundárního procesu, obr. 6).
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Hlavní poruchy v tomto
y1
systému pùsobí na prùtok
y2
e
u2
R +
y2 /y1
èpavku. Protoe má tepelný
1/y1
PI
proces
proces
–
proces velkou èasovou kony2 /y1
stantu, projeví se poruchy na
pøívodu èpavku a za delí
dobu. To má za následek i po- Obr. 9. Klasická realizace pomìrového zpùsobu regulace
malou reakci regulátoru, kteR
rá zpùsobuje patnou kvalitu
b
+
regulace. Kdyby bylo moné
y2
y1 +
u2
+
e
PI
proces
Π
pøívod èpavku urèitým zpùso–
bem regulovat, úèinek poruch
na prùtok èpavku by se omeUvedeme pøíklad, který ilustruje pouití zil a tím by se zlepila kvalita
kaskádní regulace a objasòuje rozdíl mezi regulace. Do stávajícího regu- Obr. 10. Zlepená realizace pomìrového zpùsobu regulace
jednosmyèkovou a dvousmyèkovou regula- laèního obvodu tedy pøidáme pomocný regu- tenciálnì promìnlivé a navíc má nelineární
cí. Jde o chemickou oxidaèní pec [5] s che- látor, který redukuje vliv poruch prùtoku charakter. Má-li y1 malou hodnotu, zesílení
èpavku døíve, ne zaènou ovlivòovat teplotu mùe být i velké. Dalí problém nastane,
mickou reakcí hoøení èpavku
v peci. Kaskádní uspoøádání regulace je na bude-li y1 obsahovat um.
obr. 8.
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O + Q
Druhé schéma pro pomìrovou regulaci,
které nemá uvedené nedostatky spojené s nekde Q reprezentuje teplo uvolnìné bìhem re- 5. Pomìrová regulace
lineárním zesílením v otevøené smyèce, je na
akce. Pøedpokládá se poadavek regulovat tepobr. 10.
lotu v peci na ádanou hodnotu Θ = (840 ±5) °C.
Existují regulaèní obvody (zejména s cheZde se pracuje se standardní regulaèní
Uspoøádání klasické jednosmyèkové regulace mickými procesy, kdy se mísí rùzné látky, smyèkou a místo dìlièky se pouívá násobièoxidaèní pece je na obr. 7. Regulovanou velièi- napø. pøi hoøení), kde cílem regulace není ka Π. Pro regulaèní odchylku platí e = Ry1 
nou je teplota v oxidaèní peci a akèní velièinou udret jednu velièinu na ádané hodnotì, ný-  y2 a v ustáleném stavu opìt y2 = Ry1. V tomprùtok èpavku. Vzhledem k poruchám toku br udret pomìr dvou velièin na jisté speci- to pøípadì je zesílení v otevøené smyèce stanèpavku a velké èasové konstantì procesu je vel- fické hodnotì. To je základní úloha pro po- dardní, a PI regulátor tudí mùeme nastavit
mi obtíné udret (uregulovat) teplotu v peci mìrovou regulaci.
standardním zpùsobem. K velièinì je dokonna poadovanou hodnotu. Zaznamenejme zvláV zásadì existují dvì odliná schémata pro ce moné v uspoøádání podle obr. 10 pøidat
tì, e v tomto pøípadì lze regulovaný proces realizaci pomìrové regulace. První schéma urèitý trvalý posun b, v tomto pøípadì po ustározdìlit na dvì samostatné èásti. První èást tvo- ukazuje obr. 9.
lení bude y2 = R(y1 + b). Jistým problémem
øí rychlejí proces proudìní èpavku, druhou èást
Velièiny y1 a y2 jsou v tomto pøípadì právì ty v tomto uspoøádání mùe být skuteènost, e
pomalejí tepelný proces pece, ve které hoøí pøi- regulované velièiny rùzných procesù, které mìøí- regulovaná velièina bude vdy zpodìná
vedený èpavek.
me a jejich pomìr potøebujeme udret na speci- v porovnání se ádanou hodnotou Ry1. Velifické hodnotì R. kost tohoto zpodìní je urèená dynamikou reZøejmì se to poda- gulaèního obvodu s PI regulátorem (obr. 10).
øí, nebo regulaèní To mùe vést k problémùm v pøechodových
měření
odchylku lze pod- stavech (napø. pøi hoøení).
žádaná
le schématu na obr.
PI regulátory, které navíc obsahují dìliè–
hodnota
+
filtr
9 vyjádøit jako
ku (násobièku) pro pomìrovou regulaci, se
předehřívač
nazývají pomìrové PI regulátory (RPI  Ray
oxidační
e=R− 2
regulátor
pec
tio PI Controllers [1]). RPI regulátory se
y1
v praxi èasto kombinují s klasickými reguláčpavek
V ustáleném tory PI, jako uvádí pøíklad typického hoøáku
stavu e = 0 (to za- na obr. 11, který vyaduje konstantní pomìr
vzduch
bezpeèí integraèní mezi palivem a vzduchem. RPI regulátor je
èást pouitého PI realizován podle schématu z obr. 10.
.
regulátoru), a tedy
Pøísun paliva se reguluje PI regulátorem,
y2 = Ry1. V pomì- pøívod vzduchu RPI regulátorem. V tomto
Obr. 7. Klasická jednosmyèková regulace teploty v oxidaèní peci
rových regulaè- pøípadì je velièinou y1 prùtok paliva a velièižádaná hodnota
ních obvodech se nou y2 prùtok vzduchu. Posun b zde mùeme
+
primární
pouívají zejmé- pouít pro to, aby byl zajitìn urèitý mini––
primární
měření
regulátor
na PI regulátory, mální pøívod vzduchu, i kdy neproudí ádpopø. také PID né palivo.
+
–
regulátory, je-li
Zpodìní se zde projeví takto: zvýí-li se
filtr
předehřívač
to moné. Sché- ádaná hodnota w, zpodìní zpùsobí poddisekundární
sekundární
oxidační
měření
ma pro realiza- menzování pøívodu vzduchu y2, a opaènì,
regulátor
pec
ci pomìrové re- kdy se w sníí, pøívod vzduchu y2 je pøedigulace na obr. 9 menzovaný. To mùe pøi hoøení pùsobit obtíčpavek
vak má jednu e. Abychom jim pøedeli, doplòuje se schénevýhodu. Zesí- ma pomìrové regulace odpovídající obr. 10
vzduch
lení v otevøené jetì jednoduchou dvoustavovou logikou,
smyèce závisí na popø. se PI regulátor nastaví co moná neja.
1/y1, je tedy po- gresivnìjím zpùsobem.
Obr. 8. Kaskádní zpùsob regulace teploty v oxidaèní peci
2. Pøepnout sekundární regulátor do automatického reimu s interní ádanou hodnotou z bodu 1.
3. Nastavit primární regulátor tak, e jeho
ádaná hodnota bude rovna y a jeho akèní
velièina bude rovna ádané hodnotì sekundárního regulátoru.
4. Zamìnit interní ádanou hodnotu sekundárního regulátoru za externí ádanou hodnotu.
5. Pøepnout primární regulátor do automatického reimu.
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6. Zavedení dopøedné vazby

d

PI regulátor, a regulace pomocí zpìtné
vazby veobecnì, reaguje na regulaèní odchylku, od které odvozuje akèní zásahy, bez
ohledu na to, která porucha je pøíèinou této
odchylky. Poruchy pùsobící na regulovaný
proces, které jsou zdrojem regulaèní odchylky, tak není nutné mìøit. Je tato situace ideální? Intuice øíká, e kdybychom poruchu mohli
mìøit, bylo by rozumné mìøení pøi regulaci
vyuít, nebo by regulátor mohl poruchu kompenzovat jetì pøed tím, ne zaène pùsobit
na regulovaný proces. Z tohoto pohledu shròme nedostatky PI regulace a zpìtnovazebního uspoøádání regulaèního obvodu pøi reakci
na poruchy:
1. PI regulátor reaguje, a kdy se objeví regulaèní odchylka. Není moné dìlat ádné prediktivní zásahy pro redukci úèinkù
poruchy, i kdy ji mùeme mìøit.
2. Jestlie se porucha objevuje relativnì èasto
vzhledem k èasové konstantì regulace,
nemùe se regulovaná velièina nikdy ustálit. Napøíklad, jestlie uzavøený regulaèní
obvod bude reagovat jako systém prvního
øádu Kp/(Ts + 1) s èasovou konstantou T
a porucha se objevuje v kratích intervalech ne 3T (je známo, e se systém prvního øádu s èasovou konstantou T ustálí
pøiblinì za 3T), bude regulovaná velièina ustaviènì atakována poruchami a nikdy se neustálí.
3. PI regulátor mùe pøi potlaèování poruchy vnést do regulaèního obvodu urèitou
nestabilitu. Problém je v tom, e integraèní èást PI regulátoru potøebujeme k odstranìní trvalé regulaèní odchylky. Regulátor
ji ovem odstraòuje metodou pokusù a
omylù. A právì systémy, které problémy
øeí tímto stylem, jsou charakteristické
kmitavými odezvami.
Uvedeným problémùm lze potenciálnì pøedcházet, bude-li monost mìøit poruchy pùsobící na regulovaný proces. Ke stávajícímu zpìtnovazebnímu (feedback) regulaènímu obvodu
s PI regulátorem pøidáme tzv. dopøedný (feedforward) regulaèní obvod s dopøedným regulátorem. PI regulátor bude moci na poruchu reagovat bezprostøednì po jejím objevení. Tak je
moné vliv poruchy na regulovaný proces podstatnì omezit nebo úplnì odstranit. Je zøejmé,
e úèinnost takového systému bude záviset na
pøesnosti a rychlosti, s ní dokáeme poruchu
mìøit a zavést ji do procesu regulace.
palivo

R

y1

RPI

PI

w

b

y2
vzduch

Obr. 11. Obvyklá konfigurace pomìrového
zpùsobu regulace

8

dopředný
měření
regulátor

dopředný
regulátor

Obr. 12.
Regulaèní
systém
se zpìtnovazebním
a dopøedným
regulátorem

+

w

u

PI

–

Ilustrujme pøínos takové dopøedné vazby
v praxi na pøíkladu øidièe automobilu. Pøedpokládejme, e øidiè jede po silnici, která má
profil ve tvaru U. Projede-li nejniím bodem
profilu, automobil zaène stoupat a rychlost
klesat. Pøirozenou reakcí na odchylku je selápnout pedál a rychlost zvýit na poadovanou hodnotu. Je-li stoupání prudí, øidiè
zjistí, e automobil rychlost nezvyuje. Selápne tedy pedál více, rychlost se pøesto nezvyuje atd. Øidiè v tomto pøípadì reagoval
a po objevení regulaèní odchylky, kdy rychlost automobilu zaèala klesat. Je vak moný
i jiný pøístup. Vidí-li øidiè výkový profil silnice, mùe reagovat na blíící se kopec (poruchu) zvýením rychlosti døíve, ne projede
nejniím bodem. Automobil potom zvládne
následné stoupání nesrovnatelnì lépe v porovnání s pøedchozí strategií.
Po diskusi o výhodách a nedostatcích zpìtnovazebního uspoøádání a výhodách zavedení dopøedné vazby mùeme nyní oba zpùsoby kombinovat a navrhnout regulaèní systém
se zlepeným výkonem. Dopøedný regulátor
kompenzuje poruchy pøed tím, ne zaènou
pùsobit na regulovaný proces. Regulaèní odchylku zpùsobenou nemìøitelnými poruchami, zmìnou parametrù regulovaného procesu nebo zmìnou ádané hodnoty odstraní akèní zásahy odvozené od zpìtnovazební PI
regulace. Touto kombinací lze obdret regulaèní systém s výbornými vlastnostmi.
Dopøedný regulaèní obvod s dopøedným
regulátorem pøidáme do zpìtnovazebního regulaèního obvodu podle obr. 12. Zpìtnovazební PI regulátor a dopøedný regulátor jsou
v odliných smyèkách. Výstupy dopøedného
a zpìtnovazebního regulátoru seèteme a tak
formujeme výslednou akèní velièinu. Aby
bylo zøejmé, e v tomto uspoøádání regulaèního systému musíme mìøit kromì regulované velièiny také poruchu, pouíváme bloky mìøení. Poznamenejme vak, e schéma
uvedené na obr. 12 není jedinou monou
kombinací dopøedné a zpìtnovazební regulace. Jinou moností vzájemné kombinace
je, e výstup zpìtnovazebního regulátoru
slouí jako ádaná hodnota pro dopøedný
regulátor [4].
Oznaème zesílení jednotlivých blokù na
obr. 12 podle tab. 1.
V pøípadì, e porucha pùsobí na vstupu
procesu, je Kd = Kp. V pøípadì, e porucha
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y

proces

+
měření

Tab. 1. Zesílení jednotlivých blokù na obr. 12
Pøenos

Symbol

proces
PI
dopøedný regulátor
porucha
mìøení

Kp
K
Kf
Kd
H d, H y

pùsobí na výstupu procesu, je Kd = 1. Pro zesílení poruchy do výstupu procesu dostaneme v ustáleném stavu

Kd + K p Kf H d
1 + KK p H y
K trvalé kompenzaci poruchy d pøirozenì
vyadujeme, aby
Kd + K p K f H d = 0
neboli
Kf = −

Kd
KpHd

Protoe mìøení èasto funguje jako sledovaè, kdy Hd = 1, dostaneme pro zesílení dopøedného regulátoru
K
Kf = − d
Kp
Pùsobí-li porucha na vstupu procesu, potom Kf = 1, pùsobí-li na výstupu procesu,
Kf = 1/Kp. I taková relativnì jednoduchá záleitost dokáe èinnost regulaèního obvodu
podstatnì zlepit.
Zahrneme-li do chování regulaèního systému kromì ustáleného stavu i dynamiku jednotlivých blokù z obr. 12, musíme zaèít pracovat nejen se statickými zesíleními jednotlivých blokù, ale i s pøenosy jednotlivých
blokù. Výsledný vztah pro dopøedný regulátor vak zùstane stejný, pouze zesílení nahradíme pøenosy, tj.
G
Gf = − d
Gp
kde uvaujeme Hd = 1, nebo mìøení poruchy
má zpravidla mnohem rychlejí dynamiku
vzhledem ke zmìnám poruchy. Podstatné je 
a lze to jednodue odvodit , e dopøedná vazba nijak neovlivní stabilitu zpìtnovazebního regulaèního obvodu. Urèitým problémem pøi realizaci dopøedného regulátoru mùe ale být, e
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v jeho modelu je pomìr, kde se ve jmenovateli
vyskytuje pøenos regulovaného procesu. Uváíme-li napø. poruchu na výstupu tohoto procesu, dostaneme pøenos dopøedného regulátoru
jako obrácený pomìr pøenosu regulovaného
procesu. Tím se jmenovatel pøenosu procesu
dostává do èitatele pøenosu dopøedného regulátoru a ten se stává fyzikálnì nerealizovatelným, nebo èitatel pøenosu má vyí øád ne jmenovatel. V tomto stavu nezoufáme a pouijeme
nìjakou jednoduchou aproximaci pøenosu dopøedného regulátoru procesem prvního øádu
typu
Kf

T1s + 1
T2 s + 1

Zde jsou tøi neznámé parametry Kf, T1 a T2.
Jejich nastavení také vyaduje jisté úsilí, které
se vak významnì sníí, kdy zaèneme s dobrým poèáteèním odhadem. Pøednì pøepneme
zpìtnovazební regulaèní obvod do manuálního
reimu a postupnì provedeme skokovou zmìnu akèní velièiny a poruchy a zaznamenáme
odezvy. Odezvy aproximujeme modely [6]

Gp =

Kp

Tp s + 1
pro proces a
Kd
Gd =
Td s + 1
pro poruchu. Zesílení Kf mùeme odhadnout
z pomìrù v ustáleném stavu jako
K
Kf = − d
Kp
Nyní nastavíme odhadnutou hodnotu zesílení dopøedného regulátoru a èasové konstanty dopøedného regulátoru nastavíme na nulu.
Udìláme malý skok poruchy. Jestlie se v ustálené regulované velièinì objeví nìjaký trvalý
posun, nastavujeme zesílení dopøedného regulátoru tak dlouho, a tento offset zmizí. Nastavíme èasové konstanty dopøedného regulátoru Gf = Gd/Gp, tj. po dosazení T1 = Tp a T2 =
= Td. Dalí monosti a postupy ladìní dopøedného regulátoru uvádí napø. [4].

7. Kompenzace dopravního zpodìní
U prùmyslových procesù se èasto vyskytuje dopravní zpodìní. Zkuenost autora èlánku
je taková, e PI regulátor dokáe celkem pøijatelnì regulovat procesy s pøechodovou charakteristikou typu S, jejich relativní dopravní zpodìní [1], [6] je mení ne pøiblinì 0,8. Co
s vìtím dopravním zpodìním nebo s dopravním zpodìním procesù vùbec? Pøítomnost dopravního zpodìní sniuje stabilitu regulaèního obvodu. Existuje známé uspoøádání zpìtnovazebního regulaèního obvodu, tzv. Smithùv
prediktor (obr. 13), ve kterém se dopravní zpodìní kompenzuje.
Blok nazvaný model bez zpodìní je modelem regulovaného procesu bez dopravního
zpodìní, popsaný napø. podle [6]
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w +

PI

proces

model bez
zpoždění

model

y

–

+
+

+
–

Obr. 13. Regulaèní systém Smithova prediktoru
Kp
Ts + 1
blok nazvaný model je modelem procesu zahrnujícím dopravní zpodìní, napø.
K p − sTd
e
Ts + 1
podle [6].
Oznaèíme-li postupnì pøenosy procesu Gp,
regulátoru PI Gc modelu s dopravním zpodìním Gm a modelu bez dopravního zpodìní Gm*, bude mít pøenosová funkce mezi w a y
podobu
GcGp

1 + Gc (Gm∗ + Gp - Gm )

Jestlie bude model perfektní, tj. Gp = Gm,
dopravní zpodìní ze jmenovatele pøenosu
zmizí a regulátor tohoto systému mùe být
nastaven tak, jako kdyby regulovaný proces
ádné dopravní zpodìní nemìl. Výkon regulátoru se tak mùe podstatnì zlepit, nebo
mùeme zvýit jeho zesílení. V praxi lze pouít tøíparametrový model uvedený v [6],
vèetnì jeho výpoètu. Je vak nutná velká opatrnost se zvyováním zesílení regulátoru, nebo i malá odchylka modelu od skuteèného
procesu Gp  Gm, která bývá v reálném svìtì
nevyhnutelná, mùe znamenat patný výkon
a zhorení stability, protoe tuto odchylku
zesiluje regulátor. Naproti tomu mùe pøi
opatrném postupu Smithùv prediktor zlepit
regulaci v situaci, kdy klasické schéma regulace nevyhovuje.

8. Selekce akèní velièiny
Poèet regulovaných velièin je pøi regulaci
obvykle roven poètu akèních velièin. Jestlie
se setkáme s regulaèním obvodem, kde máme
více regulovaných velièin na jednu akèní velièinu, je nutné pouít tzv. selektor, který
umoní, e jednu akèní velièinu budou spoleènì sdílet dvì nebo více regulovaných velièin. Selektor je tedy zaøízení s více vstupy
a jedním výstupem. V zásadì se pouívají dva
typy selektorù: selektor na maximum a selektor na minimum. Výstupem selektoru na
maximum je nejvìtí ze vstupních signálù.
Nìkolik typických aplikaèních oblastí pro
takové systémy uvádí [2].
Pøíkladem pouití selektoru v regulaèním
obvodu mùe být regulaèní obvod s jednou
akèní velièinou a nìkolika regulovanými ve-
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lièinami, které mìøíme v procesu. Jedna regulovaná velièina je pøitom hlavní a poadujeme, aby se vechny regulované velièiny
pohybovaly uvnitø pøedepsaného rozsahu.
V tomto pøípadì je moné pouít nìkolik samostatných PI regulátorù a selektor vdy vybere regulátor, který je v dané chvíli nejvhodnìjí pro akèní zásah (má nejmení nebo
nejvìtí akèní zásah). Tak zajistíme, aby regulované velièiny zùstaly v pøedepsaných
rozsazích. Hlavní regulovanou velièinou
mùe být napø. teplota, ale pøitom je nutné
také zajistit, aby tlak nepøekroèil pøísluný
rozsah.
Jinou aplikací mùe být chemický reaktor, kdy mìøíme teplotu na rùzných místech
a poadujeme, aby kadá namìøená hodnota
byla mení ne daná maximální teplota. Chemický reaktor má pøitom pouze jednu akèní
velièinu. V takovém pøípadì pøivedeme mìøení teploty do selektoru, který vechny teploty
porovná, vybere nejvyí teplotu a tu pole jako
regulovanou velièinu do regulátoru.

9. Omezení vlivu nelinearit
S jistou nadsázkou mùeme øíci, e teprve nelineární prvky v regulaèním obvodu dìlají regulaci zajímavou. S nelineárním prvkem v regulaèním obvodu (dìlièkou) jsme se
ji setkali pøi realizaci pomìrového regulátoru podle obr. 9. Naím snaením v zásadì je
mít regulaèní obvod co nejvíce lineární. Èím
více je toti regulaèní obvod lineární, tím je
regulace snadnìjí. Pøestoe je linearita jistou idealizací vzhledem ke skuteèným vlastnostem regulovaných procesù a akèních èlenù, èasto tento idealizovaný pohled v regulaci plnì postaèuje.
Nelinearity se v regulaèním obvodu vyskytují v rùzných podobách. Do urèité míry
degradují výkon regulaèních obvodù. Sníený výkon regulaèních obvodù se obsluhám
sice nelíbí, ale akceptují ho. Známe-li napø.
charakteristiky nelinearit, je dobré zkusit minimalizovat jejich efekt.
Pøednì, nelinearity mohou být souèástí samotného regulovaného procesu. Proces má
napø. nelineární statickou charakteristiku. Zlepení linearity procesu zpùsobí samotná zpìtná
vazba. Je to jeden z jejích pøíznivých úèinkù,
který se pøirozenì uplatní, napø. vyskytuje-li
se nelinearita u sekundárního procesu pøi kaskádní regulaci. Ve zpìtné vazbì tam nastavujeme P regulátor na vyí zesílení, co má velmi pøíznivý vliv na zlepení linearity procesu.
Jinou rozíøenou moností je udìlat jednoduchou analýzu pro rùzné pracovní podmínky
a pøedpokládat linearitu procesu v blízkosti
tìchto podmínek.
Dalí nelinearity se mohou vyskytovat pøi
mìøení regulovaných velièin. Ty mùeme
kompenzovat tak, aby výsledek byl lineární
nebo skoro lineární. Pøíkladem mùe napø. být
druhá odmocnina pøi mìøení prùtoku pomocí
clony. Vzhledem k tomu, e jsou poèítaèové
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regulátory flexibilní, lze na mìøení aplikovat
inverzní operaci, v tomto pøípadì druhou
mocninu.
Nejhorí jsou nespojité nelinearity akèních
orgánù, zejména ventilù. Pøi jejich kompenzaci nejsou nic platné zkuenosti získané pøi
seøizování PI regulátorù a z chování lineárních regulaèních obvodù. Uvedeme nìkteré
z nich.
Omezení rychlosti zmìny akèního zásahu se obvykle objevuje na ventilech, popø.
na elektrických motorech, které ventily polohují. Toto omezení vede k problémùm se
stabilitou regulaèního obvodu.
Pøedpokládejme, e 2% zmìnu udìlá
polohovaè ventilu za 0,3 s a 50% zmìnu za 5 s.
Vezmeme-li regulovaný proces vèetnì ventilu a odezvu aproximujeme tøíparametrovým modelem [6], bude to znamenat, e kadá zmìna polohy ventilu prodluuje dopravní zpodìní L tohoto modelu, avak malá
zmìna ménì a velká více. Velikost prodlouení je promìnlivá a závisí na velikosti zmìny. Podíváme-li se na vztahy pro zesílení PI
regulátoru, je toto zesílení nepøímo úmìrné
dopravnímu zpodìní, tj. úmìrné 1/L. Jestlie nastavíme zesílení PI regulátoru K a regulátor provede velkou zmìnu akèního zásahu, prodlouí se díky omezení rychlosti
zmìny doba L. Tato situace vak odpovídá
menímu zesílení regulátoru. Jeliko je zesílení vìtí, stává se regulaèní obvod ménì
stabilním a do té doby, ne se zesílení opìt
sníí nebo regulátor pøepneme do manuálního reimu. Pøepneme-li regulátor opìt do
automatického reimu, bude se situace opakovat. Závìrem tedy je, e omezení rychlosti zmìny akèních zásahù sniuje stabilitu
regulaèního obvodu. Obvod mùe být stabilní pøi malých zmìnách a nestabilní pøi
velkých zmìnách. Abychom pøedeli sniování stability, sniujeme zesílení PI regulátoru, a to tak, abychom zajistili stabilitu i pro
nejhorí pøípad, tj. nejvìtí zmìnu. Tím vak
zpravidla pøicházíme o potøebný výkon PI
regulátoru.
Existence pásma necitlivosti významnì
pøispívá k problémùm s nastavením PI regulátoru. Necitlivost zpùsobuje napø. opotøebování akèních orgánù (vùle) nebo tøení
ventilù v jejich pouzdrech. Problémem potom jsou realizace malých zmìn akèních
zásahù. Pojem malé zmìny je u ventilù relativní, u nìkterých je malou zmìnou zmìna
o ménì ne 10 %, u jiných ménì ne 1 %.
Je-li zmìna akèní velièiny malá, ventil se
díky pásmu necitlivosti nepohne. To znamená, e regulovaná velièina nemusí pøesnì
dosáhnout své ádané hodnoty. Vzhledem
k tomu, e souèástí PI regulátoru je i integrátor, bude se odchylka integrovat tak dlouho, dokud to nepovede k akènímu zásahu potøebnému k odlepení ventilu. Ventil se ale
pohne pøíli mnoho a tím zpravidla pøeklopí
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znaménko regulaèní odchylky. Tento proces
se stále opakuje (viz obr. 14). Tak vznikají
trvalé oscilace regulované velièiny kolem ádané hodnoty.
Kdy vidí obsluha PI regulátoru oscilace, zpravidla reaguje tak (a reaguje správnì), e sníí zesílení regulátoru nebo zvýí
integraèní èasovou konstantu. Ovem oscilace zùstanou, pouze mají delí periodu, sníí se výkon regulátoru a regulace je ménì
kvalitní. Tato situace je pro obsluhu sklièující.
Problém s pásmem necitlivosti nevyøeíme seøizováním PI regulátoru. Svoji pozornost zamìøíme spíe na ventil. Nìkteré problémy s pásmem necitlivosti mohou omezit
napø. vhodné polohovací elektromotory ventilù nebo tzv. inteligentní ventily. Vybíráme-li polohovací elektromotor ventilu, mìl by
mít zesílení vyí ne pøiblinì 60.
Pracují-li ventily trvale v blízkosti nìkteré krajní polohy (saturace), není to dobré.
Smìr jedné zmìny ventilu je v podstatì blokován, co pøevrací pøedpoklady, podle kterých byl regulátor nastaven, a vede to ke sníení výkonu regulátoru, nìkdy i významnému. Proto, máme-li problémy s výkonem
regulátoru, jednou z moných pøíèin je zjistit, zda ventil nepracuje blízko krajní polohy,
zvlátì té uzavírací.

Obr. 14. Trvalé oscilace vlivem pásma necitlivosti
zelenì: výstup regulátoru, èervenì: pohyb
ventilu
Vzhledem k ji uvedeným omezením zejména polohy ventilu a rychlosti zmìny je
nutné uvedené hranice také sdìlit PI regulátoru, a to s ohledem na beznárazové
pøechody akèních zásahù, jejich zobrazování nebo správnou funkci integraèní èásti
(windup). Je-li napø. PI regulátor pøírùstkový, potøebuje pro následující akèní zásah znát pøedchozí skuteèný zásah. Proto
do výstupu PI regulátoru zaøazujeme blok
realizující uvedená omezení. Zpùsobù, jak
to udìlat, je více a jsou celkem jednoduché. Jedno schéma souèasnì omezující polohu akèní velièiny i rychlost její zmìny
uvádí kniha [1] (str. 289).

10. Pøekonání interakcí
Pøedpokládejme jedno potrubí se dvìma
ventily. První ventil øídí regulátor regulující tlak v potrubí a druhý ventil øídí regulátor regulující mnoství média proudícího
potrubím. Kadý pohyb ventilu regulace
tlaku ovlivní prùtok média. Pohyb ventilu
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regulace prùtoku ovlivní tlak. O tìchto dvou
regulaèních obvodech øíkáme, e mají vzájemnou interakci. Nastavení napø. PI regulátoru jednoho obvodu má vliv na pøechodovou odezvu otevøené smyèky druhého
obvodu, a tedy také na nastavení jeho regulátoru.
Existuje nìkolik metod pøekonávání vzájemných interakcí:
n rozhodnout, zda nìkterá regulaèní smyèka není nadbyteèná,
n zmìnit uspoøádání, která regulovaná velièina ovlivòuje který ventil,
n rozhodnout, která regulovaná velièina je
nejdùleitìjí, její regulátor øádnì nastavit a k interakcím pøistupovat jako k poruchám,
n je-li regulátorem sekvenèní automat nebo
jiný poèítaèový systém, vytvoøit program,
který redukuje vzájemné vazby.
Nejvìtí problémy se vzájemnými interakcemi bývají, jsou-li doby ustálení pøechodových odezev v otevøených smyèkách pøiblinì stejné.
Øeení problémù s interakcemi spadá do
oblasti vícerozmìrového øízení. Vícerozmìrová PI regulace vak pøesahuje rámec tohoto èlánku. Proto autor povauje za rozumné
v této chvíli skonèit a téma vícerozmìrové PI
regulace ponechat na pozdìji na samostatný
èlánek.
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