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Moderní metody nastavení PID regulátorù
Èást I: Procesy s pøechodovou charakteristikou typu S

Více ne v 95 % prùmyslových regulaèních
obvodù dominují PID regulátory, ve vìtinì
pøípadù s vypnutou derivaèní slokou. Existuje nìkolik desítek pravidel pro jejich nastavení. K pouívaným pravidlùm patøí zejména
nastavení podle skokových odezev. Klasická
pravidla nastavení (napø. Ziegler-Nicholsovo, Cohen-Coonovo) vedou a k 50% pøeregulování a kmitavým regulaèním odezvám, typicky s tlumicím faktorem ζ = 0,2, co èasto
bývá v rozporu s danými technologickými poadavky. Taková nastavení proto obsluhy regulátorù neakceptují. Pøednost dávají robustnímu nastavení regulátoru, které vede v rámci
dané aplikace k minimálnímu pøeregulování
a rozumnì rychlé a stabilní regulaci. V tom vidí
moný ekonomický pøínos. Pøedkládaný èlánek se snaí zachytit tento trend a srozumitelnou formou uvést odpovídající pravidla vyvinutá v posledních dobì na základì nìkolika desetiletí zkueností. Èást I se soustøedí na nová
nastavení PI a PID regulátorù pro procesy se
skokovými odezvami ve tvaru S (self-regulating processes, procesy s autoregulací),
èást II na nastavení pro integraèní procesy.

1. Kdy lze PID regulátor pouít
V poadavcích na èinnost v regulaèním
obvodu mùe figurovat více cílù, èasto i protichùdných. Jsou jimi napø. sledování ádané
hodnoty, potlaèení pùsobení poruch, necitlivost ke zmìnám parametrù procesu a k umu
mìøení, rychlost regulace, stabilita odezev
apod. Dalími významnými aspekty s vlivem
na kvalitu regulace jsou dynamika regulovaného procesu, omezení akèních èlenù a charakteristika poruch. Nastavení regulátoru potom bývá urèitým kompromisem. Èastý je
napø. kompromis mezi poadavkem na rychlou regulaci, potøebou dobré stability odezev
a minimálního pøeregulování.
Mùe se zdát pøekvapivé, e relativnì jednoduché PID regulátory zvládají tak dobøe
vechny tyto situace. Vìtinu prùmyslových
procesù pøijatelnì regulují právì PID regulátory [1], [2], [3]. Dále je zajímavé, e vìtina
z tìchto regulátorù je pouita pouze jako PI
regulátory, derivaèní sloka regulátoru zùstává èasto vypnutá [2].
Lze ukázat, e PI regulátory jsou vhodné
pro vechny procesy, kterým dominuje dynamika prvního øádu. Pøíkladem mùe být regulace v nádrích reaktorù. PID regulátory
také plnì postaèí k regulaci procesù s dynamikou druhého øádu. Sloitìjí regulátory zde
nic navíc nepøinesou. Naopak se zde mùe
pozitivnì projevit derivaèní sloka regulátoru, zvlátì její urychlující úèinek. To se pro-
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jeví zejména u procesù s rùznou velikostí èasových konstant. Typickým pøíkladem bývá
regulace teploty.
Tab. 1. Vliv jednotlivých parametrù PID regulátoru na regulaèní èinnost
Roste
Rychlost
Stabilita
odezev
odezev
K
zvyuje
sniuje
TI
sniuje
zvyuje
zvyuje
zvyuje
TD
PID regulátory lze také pouít pro regulaci procesù vyího øádu. Výsledkem v tomto
pøípadì budou regulaèní odezvy sice pøijatelné, avak ne pøíli pøiléhavé k ádané hodnotì. Derivaèní sloka zde má pozitivní vliv
zejména na tlumení odezev. Procesùm vyího øádu sice odpovídá nií proporcionální
zesílení PID regulátorù, avak pouijeme-li
derivaèní sloku, je moné napø. dosáhnout
zlepené tlumení odezvy. Tím je moné zvìtit proporcionální zesílení regulátoru, které
zase urychlí odezvu. Tab. 1 uvádí dominující
vliv jednotlivých parametrù PID regulátoru
na regulaèní èinnost podle [2] (nemusí vak
platit pro procesy nízkého øádu). Z této tabulky je pìknì vidìt protichùdnost v nastavení pøi celkem pøirozeném poadavku na
rychlé a stabilní odezvy. Rychlé odezvy vyadují vyí proporcionální zesílení regulátoru, co vak sniuje stabilitu odezev. Øád
procesu vyí ne dva také mùe být dobrým
dùvodem k pouití jiného regulátoru, ne je
právì PID regulátor. Pouití PID regulátorù
také není pøíli vhodné pro procesy s dominantním dopravním zpodìním a pro kmitavé procesy, kde dominují komplexní póly.

2. Postup nastavení
Obvyklý postup nastavení PID regulátoru
je následující: Rozpojíme regulaèní obvod

(pøejdeme od automatického reimu regulátoru na ruèní reim) a aplikujeme skok akèní
velièiny na vstupu procesu. Zaznamenanou
odezvu procesu aproximujeme skokovou odezvou tzv. tøíparametrového modelu, tj. odezvou modelu s pøenosem v Laplaceovì transformaci

G(s) =

KP −sL
e
Ts + 1

kde:
KP je zesílení,
L
dopravní zpodìní,
T
èasová konstanta.
Existuje øada vztahù (podle [4] pøiblinì
80), jak z tìchto tøí parametrù vypoèítat parametry PI nebo PID regulátoru. V zásadì
platí toto: Definujeme-li pomìr
τ=

L
L +T

jistì platí
0 ≤ τ ≤1
Konstanta τ se nazývá normalizované dopravní zpodìní (normalized dead time) [1].
Tuto konstantu je moné pouít k popisu obtínosti regulace procesu. Obtínost regulace je úmìrná právì velikosti τ. Zhruba øeèeno, procesy s malým τ je snadné regulovat.
Jak se zvyuje, zvìtuje se i obtínost regulace tohoto procesu. Bylo také experimentálnì
zjitìno [1], e èím vyí je hodnota τ, tím
hùøe zpravidla funguje Ziegler-Nicholsovo
nastavení PI nebo PID regulátoru.

3. Stanovení tøíparametrového modelu
Tøíparametrový model se stanovuje buï
graficky (èasové parametry modelu L a T jsou
vyznaèeny na obr. 1), nebo výpoètem. V obou

y

Obr. 1. Aplikace skoku na vstupu procesu a jeho odezva: èasové konstanty L a T tøíparametrového modelu
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pøípadech staèí zaznamenat odezvu procesu
y na skok øízení u. Pro zesílení KP modelu
platí
KP =

dy
du

V pøípadì, e poèáteèní hodnoty øízení u(0) =
= 0 a výstupu procesu y(0) = 0, potom také

KP =

y (∞ )
u(∞ )

kde symbolem ∞ oznaèujeme ustálené hodnoty. Pro pøírùstky vstupu procesu a výstupu
procesu je asi vitìjí pouívat symboly ∆u a
∆y ne du a dy. Pouité diferenciální symboly vak naznaèují, e mùe jít i o relativnì
malé zmìny v okolí pracovního bodu tak, aby
významnìji nenaruovaly daná technologická omezení.
Pro výpoèet èasových konstant L a T lze
vyuít následující postup. Prvnì vypoèteme
tzv. prùmìrnou dobu ustálení (average residence time) Tar danou jako
Tar = L + T

∫

∞

0

t (s)

Obr. 2. Skuteèná odezva na skok vstupu (plnì) a odezva odpovídajícího tøíparametrového
modelu (èárkovanì)

podle vztahu
Tar =

y

y (∞ ) − y (t )
dt
y (∞ ) − y (0 )

Po ustálení výstupu procesu bude

y(t ) = y (∞ )
a pøírùstky integrálu nulové. Za horní mez
integrálu tedy mùeme dosadit èas ustálení
výstupu procesu. Èasovou konstantu tøíparametrového modelu T vypoèteme podle vztahu
Tar
y (t ) − y (0 )
dt
T = exp(1)
0 y (∞ ) − y (0 )

∫

kde exp(1) = e = 2,718 , tj. základ pøirozeného logaritmu. Zaèíná-li odezva na skok
nulou, tj. y(0) = 0, uvedené vztahy se zjednoduí (viz pøíklad). Dopravní zpodìní tøíparametrového modelu L je potom dáno jako
rozdíl
1

L = Tar − T
V praxi samozøejmì odezvu na skok vstupu vzorkujeme. Dobu vzorkování volíme tak
malou, abychom co nejdokonaleji napodobili spojitý regulátor. Výe uvedené integrály
aproximujeme jednodue souètem. Ve ukáeme na následujícím pøíkladu reálné odezvy
na skok.
Pøíklad
Skuteèná odezva na skok (viz obr. 2, plná
èára) byla zmìøena na soustavì dvou spøaených vodních nádrí, pøièem regulovanou
velièinou byla výka hladiny v jedné z nich.
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Doba vzorkování Ts, se kterou byly hodnoty
odezvy zaznamenány, byla Ts = 0,5 s. Skok
øízení u byl z 6 V na 9 V, èili du = 3 V. Odezva y tak je vektorem hodnot výstupu procesu, které jsou reakcí na skok vstupu. V daném pøípadì mìl tento vektor 499 hodnot zaznamenávaných kadých 0,5 s. Pro ustálenou
hodnotu zøejmì y(∞) = y(499), pro poèáteèní y(0) = 0. Aproximace vztahù pro výpoèet
tøíparametrového modelu mùe být následující:

(

499

Tar = Ts

)− ( )

yi
∑ y 499
y (499 )
i =1

Tar 
 Ts 

T = Ts exp (1)

∑
i =1

y (i )
y (499 )

 ·  znaèí zaokrouhlení k nejbliímu celému èíslu.
Pro zesílení
KP =

y (499 ) − y (1) 8,6
=
≈ 2 ,86
3
3

Odpovídající program v jazyce MATLAB je:
%Nacteni odezvy na skok
load y.mat -ascii;
%Zjisteni poctu vzorku
l=length(y);
%Zadani periody vzorkovani
Ts=input(′Ts= ′);
%Vypocet a zobrazeni prumerne
doby ustaleni Tar
Tar=Ts*sum((y(l)-y)/y(l))
%Pocet vzorku do prumerne doby
ustaleni
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N=round(Tar/Ts);
%Vzorky do prumerne doby ustaleni
ya=y(1:N);
%Vypocet a zobrazeni casove
konstanty T
T=Ts*exp(1)*sum(ya/y(l))
%Vypocet a zobrazeni dopravniho zpozdeni L
L=Tar-T
%Vypocet a zobrazeni normalizovaneho dopravniho zpozdeni
Tau=L/Tar
Pouitím tohoto programu dospìjeme
k následujícím parametrùm modelu: T ar =
= 57,7 s, T = 42,2 s, L = 15,5 s, τ = 0,27. Jde
tedy o relativnì snadno regulovatelný proces.
Odpovídající odezva na skok je èárkovanì vyznaèena na obr. 2. Poznamenejme, e MATLAB
je specializovaný program. K realizaci výpoètu
lze také pouít bìný tabulkový kalkulátor.

4. Výpoèet parametrù regulátoru
Známe-li tøíparametrový model, existuje
nìkolik desítek vztahù, jak na základì znalosti KP, L a T PI nebo PID regulátor nastavit.
Nìkteré významné z poslední doby dále uvedeme zvlá pro PI regulátor a PID regulátor.
Jsou zamìøeny na regulaèní úlohu sledování
ádané hodnoty. Pøi pouití ke kompenzaci
poruch lze vyjít ze stejného nastavení
a postupnì pøejít k mírnì odvánìjímu nastavení, tj. zpravidla mírnì zvýit zesílení regulátoru, popø. zmenit integraèní èasovou
konstantu.
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Pùvodním nastavením pro PI i PID regulátory je Ziegler-Nicholsovo nastavení z roku
1942, uvedené napø. v retrospektivì [6].
K podobným výsledkùm vede i nastavení,
které odvodili Cohen a Coon [3] v roce 1953.
Pravidlùm odpovídá typicky 50% pøeregulování pøi skoku ádané hodnoty a tlumení odezev odpovídající ζ = 0,2 [1]. Takové odezvy
èasto nevyhovují obsluze regulátorù ani daným technologickým poadavkùm. Proto je
v odborné literatuøe nastavení PID regulátorù stále vìnována pomìrnì velká pozornost.
V poslední dobì lze hovoøit dokonce o jisté
renesanci poté, co se sloitìjí regulátory
v aplikacích nijak výraznì neprosadily a neprosazují. V následujícím textu je uveden
výbìr pravidel z poslední doby, která vedou
k robustnímu nastavení PI nebo PID regulátoru z hlediska zmìn pracovních podmínek v regulaèním obvodu a také k malému
pøeregulování, typicky ne více ne 10 %.
Takové nastavení a tomu odpovídající odezvy obsluhy regulátorù zpravidla rády akceptují.

kde e oznaèuje regulaèní odchylku od ádané
hodnoty w,
e =w−y

l Fruehauf a kol. (1993) [4]:

K=

t



∫ e(θ)d θ
0

0

(

b = 0,81exp 0,73τ + 1,9 τ2

K=

T
2K P L


1 
2τ
1 −

K P  1 + 1 + 2τ2 



1 + 1 + 2τ2

− τTar
TI = 
2





L
≥ 0,33
pro
T

Poslední vztah navrhli i Smith a Corripio
v roce 1985 [4], a to pro celý rozsah L a T.
l Aström a Hägglund (1995) [1]:

(

T
exp − 2,7τ + 3,7τ2
KP L

(

)

l Vyváené nastavení (2000) [8]:

L
< 0,33 a
T

K = 0,29

Uvedeme vztahy, kterými se na základì znalosti KP, L a T urèují parametry PI regulátoru
 proporcionální zesílení K a integraèní èasová konstanta TI. PI regulátor uvaujeme ve
tvaru

1
u (t ) = K e(t ) +
TI


5T
9K P L

TI = T

PI regulátory



Váhu b pro nastavení podle Aströma a Hägglunda urèíme podle vztahu

TI = 5L
pro

t

∫ e(θ)d θ

ep = bw − y

a u je akèní velièina (øízení).

K=


1
u = K ep +
TI

kde

TI = 8,9 L exp − 6,6τ + 3,0 τ2

)

)

kde τ je normalizované dopravní zpodìní.
Tady lze jetì dosáhnout jistého zrychlení
odezvy váením ádané hodnoty pøi výpoètu
regulaèní odchylky u proporcionální èásti. PI
regulátor je potom ve tvaru

kde τ je opìt normalizované dopravní zpodìní. Zjednoduená a èasto v praxi postaèující podoba tìchto pravidel je uvedena
v èlánku [5]. Nastavení kromì minimálního
pøekmitu zabezpeèuje vyváenost mezi proporcionálními a integraèními zásahy a etøí
akèní èleny.
Pøíklad
Ovìøme právì uvedená nastavení pro regulaci procesu obsahujícího dopravní zpodìní s pøenosem
1
e−s
G (s ) =
(s + 1)2
Aplikací výe uvedeného postupu zjistíme, e tomuto procesu odpovídá tøíparametrový model s KP = 1, L = 1,65 s, T = 1,39 s,
Tar = 3,04 s a τ = 0,54. Jde tedy o proces se
støedním stupnìm obtínosti regulace. Pøímým výpoètem zjistíme parametry PI regulátoru, které jsou pro jednotlivé zpùsoby nastavení uvedeny v následujícím pøehledu:
Fruehauf a kol.: K = 0,42, TI = 1,39 s
Aström a Hägglund: K = 0,17, TI = 0,99 s
Vyváené nastavení: K = 0,52, TI = 1,79 s

e

t (s)

Obr. 3. Odezvy regulaèního obvodu na jednotkový skok ádané hodnoty (èárkovanì pro
nastavení podle Fruehaufa a kol., teèkovanì pro nastavení podle Aströma-Hägglunda, plnì
pro vyváené nastavení)
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Odpovídající odezvy regulaèního obvodu
na jednotkový skok ádané hodnoty mùeme porovnat na obr. 3 (e oznaèuje regulaèní
odchylku). Odezva odpovídající nastavení
oznaèovanému jako Fruehauf a kol. je na
obr. 3 vyznaèena èárkovanou èarou, odezva
pro nastavení podle Aströma a Hägglunda
teèkovanì (pro b = 1, tj. neuvaujeme váení proporcionální èásti) a odezva odpovídající vyváenému nastavení plnou èarou. Mùeme pozorovat, e výsledkem vech tøí nastavení jsou regulaèní odezvy, které mají
minimální pøeregulování a jsou relativnì
rychlé a dobøe tlumené. V pøípadì nastavení
podle Aströma a Hägglunda lze odezvu
urychlit váením proporcionální èásti.
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e

e

t (s)

t (s)

Obr. 4. Regulaèní odezvy metodou pokusù a omylù

PID regulátory

5. Nastavení metodou pokusù a omylù

Uvedeme vztahy, kterými se na základì
znalosti KP, L a T urèují parametry PID regulátoru  proporcionální zesílení K, integraèní
èasová konstanta TI a derivaèní èasová konstanta TD. PID regulátor uvaujeme ve tvaru

Za léta pouívání a zkueností s PID regulátory se ustálil pøiblinì následující postup ([2], [3]): Pøedevím pøi pouití metody
pokusù a omylù platí zásada, e se parametry
regulátoru nastavují v poøadí P, I, D, tj. zaèínáme nastavením proporcionálního zesílení
K, potom nastavíme integraèní èasovou konstantu TI a naposled derivaèní èasovou konstantu TD. V poèáteèní fázi nastavování integraèní a derivaèní sloku vypneme.


1
u(t ) = K e(t ) +
TI


t

∫ e(θ)d θ + T

D

0

de(t )

dt 

l Fruehauf a kol. (1993) [4]:

Nastavení je stejné jako v pøípadì PI regulátoru, derivaèní èasovou konstantu v obou
pøípadech volíme jako
TD ≤ 0 ,5L
l Aström a Hägglund (1995) [1]:

(

T
exp − 8,4τ + 7,3τ2
K = 3,8
KP L

(

TI = 5,2 L exp − 2,5τ − 1,4 τ2

(

)

)

TD = 0,89 L exp − 0,37τ − 4,1τ2

)

kde τ je podobnì jako v pøípadì PI regulátoru normalizované dopravní zpodìní. Podobnì jako u PI regulátoru lze u tohoto nastavení
váit regulaèní odchylku u proporcionální
èásti (pouze) PID regulátoru. Váha b je dána
vztahem

(

b = 0,4 exp 0,18τ + 2,8τ2

)

l Vyváené nastavení (2000) [8]:

Nastavení je stejné jako v pøípadì PI regulátoru, derivaèní èasovou konstantu, je-li
pouita, volíme jako
TD ≤

TI

4

pøièem Aström a Hägglund v [1] uvádìjí, e
právì pomìr TI/TD = 4 je nejlepí volbou pro
vìtinu procesù.
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Krok 1
Eliminujeme vliv integraèní sloky (nastavíme na maximum) a derivaèní sloky (nastavíme na minimum).
Krok 2
V ruèním reimu regulátoru nastavíme
proporcionální zesílení na nízkou hodnotu
(napø. 0,5) a pøepneme regulátor do automatického reimu.
Krok 3
Zvyujeme proporcionální zesílení K po
malých pøírùstcích a do dosaení vhodného
kompromisu mezi rychlostí odezev a jejich
kmitavostí, který daným technologickým poadavkùm vyhovuje.
Krok 4
Sniujeme postupnì integraèní èasovou konstantu TI a zpravidla tím také odstraòujeme trvalou regulaèní odchylku. Opìt skonèíme u velikosti, pøi které regulaèní pochody vyhovují.
Krok 5
Zvyujeme derivaèní èasovou konstantu
TD, její úèinek (zvýení rychlosti a stability)
opìt platí do urèité míry.
Pøíklad
Budeme-li tímto zpùsobem nastavovat PI
regulátor pro proces z pøedchozího pøíkladu,
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v kroku 2 nastavíme proporcionální zesílení
regulátoru K = 0,5. To vede k pøijatelné odezvì na obr. 4 vlevo. Zaèneme tedy sniovat
integraèní èasovou konstantu. Zastavíme-li se
na TI = 1,5 s, která odpovídá 10% pøeregulování, obdríme odezvu na obr. 4 vpravo, která by mohla plnì vyhovovat.
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