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Regulacja ciągła i dyskretna (1) 

Regulacja ciągła i dyskretna

Systemy wbudowane

Andrzej URBANIAK

W kolejnym wykładzie z zakresu sterowania i regulacji zajmiemy się stroną funkcjonalno-sprzętową. Analizę
odniesiemy do układów regulacji ciągłej a następnie dokonamy przekształcenia tych zależności w celu 
uzyskania opisu odpowiedniego dla układów dyskretnych.     
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Regulacja ciągła i dyskretna (2) 

Regulacja ciągła i dyskretna

Systemy wbudowane

Obiekt

x

y

Regulatoru e

Element 
pomiarowy

y1

Element 
wykonawczy

Zadajnik

Sygnał regulujący Sygnał regulowany

Sygnał pomiarowy
Sygnał

sterujący

Uchyb

Na początek przeanalizujemy schemat funkcjonalny układu regulacji (odpowiednik schematu blokowego 
przedstawionego w ramach  poprzedniego wykładu).   
Centrum procesu regulacji jest obiekt regulacji. Jego charakterystyki dynamiczne oraz inne właściwości 
określają charakter pozostałych elementów (urządzeń) automatyki. Z obiektem ściśle wiąże się określenie 
zadania sterowania, które może być opisane na wiele sposobów. Najprostszy sposób polega na określeniu 
oczekiwanej wartości wielkości regulowanej wyrażonej za pomocą sygnału regulowanego. Z drugiej strony 
wiedza technologiczna pozwala określić wielkość wejściową (regulującą), poprzez którą można wpływać na 
obiekt w celu zmiany wielkości regulowanej.  
Z obiektem ściśle jest związany element wykonawczy. Jego zadanie polega na wypracowaniu efektywnego 
sygnału regulującego na podstawie sygnału sterującego uzyskanego z regulatora. Powinien on zatem 
posiadać taki charakter, aby mógł skutecznie wpłynąć na zmiany na obiekcie. Jeśli na przykład obiekt jest typu 
hydraulicznego (zbiornik, pompa) to elementy wykonawcze będą tego samego typu (zawory, zasuwy, 
dozowniki). Nierzadko też elementy wykonawcze konstrukcyjne sprzężone są z obiektem.   
Kolejnym elementem najbliższym obiektowi jest element pomiarowy, który  w nowoczesnych rozwiązaniach 
często bardzo złożonym układem. Jego zadanie polega na przetworzeniu sygnału niosącego informację o 
wartości regulowanej na sygnał porównywalny z sygnałem zadanym uzyskanym z zadajnika. Obszar 
zakreślony linią przerywaną obejmuje elektryczne  sygnały wejściowe i wyjściowe. Jeśli zatem sygnał z 
zadajnika jest typu elektrycznego, to wyjście czujnika pomiarowego również musi mieć charakter sygnału 
elektrycznego. Nowoczesne konstrukcje elementów pomiarowych  pozwalają praktycznie na pomiar olbrzymiej 
gamy wielkości, również takich, których wartości  do niedawna można było uzyskiwać jedynie na drodze 
laboratoryjnej. 
Współczesne rozwiązania elementów pomiarowych zawierają systemy mikroprocesorowe pozwalające na 
uzyskaniu na ich wyjściu standardowych sygnałów elektrycznych zależnych liniowo od mierzonych wielkości. 
Procesy obróbki surowego sygnału pomiarowego takie jak filtracja, linearyzacja i standaryzacja realizowane są
przez mikroprocesor wbudowany w element pomiarowy. Elementy pomiarowe są przykładem jednej  z wielu 
dziedzin  szerokich zastosowań systemów wbudowanych. Przykłady takich rozwiązań zostaną
zaprezentowane w ramach końcowych wykładów. 
Zadajniki są zwykle urządzeniami, najczęściej typu potencjometrycznego, pozwalającymi na proste zadawanie 
wartości wielkości regulowanych dla układu regulacji.           
W poprzednim wykładzie przedstawiono omówienie opisu dynamiki obiektów oraz podano główne wymagania 
jakościowe odnośnie do układów regulacji. W tym wykładzie skupimy się na regułach doboru regulatorów i 
przedstawimy zależności na sygnał sterujący dla różnych typów regulacji. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (3) 

Charakterystyki dynamiczne obiektów 
regulacji 

Systemy wbudowane

Obiekty proporcjonalne:
wzmacniający idealny (bezinercyjny)
wzmacniający rzeczywisty (inercyjny I rzędu) 
inercyjny II rzędu
inercyjny wyższych rzędów

Obiekt oscylacyjny
Obiekty różniczkujące:

różniczkujący idealny
różniczkujący rzeczywisty (różniczkujący z 

inercją)
Obiekty całkujące:

całkujący idealny
całkujący rzeczywisty (całkujący z inercją)

Obiekty opóźniające

Przedstawimy skrótową klasyfikację obiektów regulacji ze względu na ich dynamikę. 

Ogólnie można stwierdzić, że mamy do czynienia z czterema podstawowymi rodzajami obiektów. Pierwszy 
rodzaj dynamiki, to obiekty proporcjonalne, czyli takie dla których sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do 
sygnału wejściowego. Drugi rodzaj obejmuje obiekty, których sygnał wyjściowy jest pochodną sygnału 
wejściowego. Są to obiekty  różniczkujące. Trzeci rodzaj dynamiki związany jest z przetwarzaniem 
całkowym, to znaczy, że wyjście obiektu jest określone przez całkę sygnału wejściowego. Czwarty rodzaj 
to obiekty opóźniające, których wyjście jest powtórzeniem sygnału wejściowego po czasie opóźnienia. 

Wymienione powyżej cztery rodzaje obiektów mają charakter idealny. W rzeczywistości zatem wszystkie 
wspomniane obiekty należy rozpatrywać również jako rzeczywiste. Wyraża się to poprzez wprowadzenie 
inercyjnego charakteru obiektów. Z tego powodu można uznać, że reprezentatywnym zestawem 
charakterystyk dynamicznych jest zestaw 10 typowych obiektów (idealnych i rzeczywistych). Są to:

Obiekty proporcjonalne:
wzmacniający idealny
wzmacniający rzeczywisty (inercyjny I rzędu) 
inercyjny II rzędu
inercyjny wyższych rzędów

Obiekty oscylacyjne
Obiekty różniczkujące:

różniczkujący idealny
różniczkujący rzeczywisty (różniczkujący z inercją)

Obiekty całkujące:
całkujący idealny
całkujący rzeczywisty (całkujący z inercją)

Obiekty opóźniające
Przedstawimy opis poszczególnych zawierający następujące elementy:
1. Równanie dynamiki 
2. Transmitancję operatorową
3. Charakterystykę skokową
4. Charakterystykę amplitudowo-fazową
5. Przykład        
Uwaga: W celu uproszczenia opisu wzorów i rysunków na kolejnych slajdach wykorzystano numeracje 

poszczególnych elementów opisu bez powtarzania każdorazowo opisu słownego. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (4) 

Obiekt wzmacniający idealny (bezinercyjny)
Systemy wbudowane

Charakterystyka skokowa Charakterystyka 
amplitudowo-fazowa

Przykłady: wzmacniacz bezinercyjny 

k– liczba rzeczywista zwana współczynnikiem wzmocnienia

G(s) = k, 

)()( txkty •=

h(t)

t
k

Q(ω)

P(ω)k

(1)

1

2

Równanie

Transmitancja operatorowa

3 4

5

Równanie opisujące dynamikę układu wzmacniacza idealnego w dziedzinie zmiennej czasu opisuje 
proporcjonalną zależność sygnału wyjściowego y w funkcji sygnału wejściowego x. Współczynnikiem  
proporcjonalności jest liczba rzeczywista k zwana współczynnikiem wzmocnienia. Odpowiednio 
przekształcone równanie dynamiki w zapisie operatorowym i wyrażone w formie transmitancji 
operatorowej ma  postać (1). Transmitancja operatorowa obiektu bezinercyjnego równa jest liczbie 
rzeczywistej k określanej mianem współczynnika wzmocnienia. 

Charakterystyka skokowa (czyli odpowiedź układu na wymuszenie w postaci skoku jednostkowego) ma postać
prostej równoległej do osi czasu o wartości rzędnej  równej współczynnikowi  wzmocnienia k. 

Charakterystyka amplitudowo-fazowa wynika - jak wiadomo – z zapisu transmitancji widmowej w postaci 
algebraicznej formy liczby zespolonej G(j ω). Zapis ten zawiera  część rzeczywistą P(ω) = k oraz Q(ω) = 
0. Oznacza to, że charakterystyka amplitudowo-fazowa  redukuje się do punktu k na osi rzeczywistej. 

W rzeczywistości nie istnieją obiekty idealne, można jedynie mówić o obiektach, których charakterystyki są
bliskie idealnym. Sta też jako przykład idealnego członu wzmacniającego można wymienić wzmacniacz 
elektroniczny, ze względu na jego bardzo małą inercję i możliwość utrzymania stałego wzmocnienia w 
czasie.  
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Regulacja ciągła i dyskretna (5) 

Obiekt wzmacniający rzeczywisty (z inercją)
Systemy wbudowane
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Równanie dynamiki obiektu wzmacniającego z inercją uprości się i przyjmie postać taką samą jak w 
przypadku obiektu idealnego, gdy y(t) = const. Wówczas pierwszy człon równania będzie równy zero. Jak 
wspomniano, każdy rzeczywisty wzmacniacz posiada inercję (bezwładność) dlatego opis ten jest bliższy 
rzeczywistości. Charakterystyka skokowa pokazuje, że wartość wzmocnienia równą k uzyskuje 
wzmacniacz po pewnym czasie. Stała T zwana stałą czasową inercji może być wyznaczona z 
charakterystyki skokowej za pomocą prostej stycznej do odpowiedzi skokowej w początku układu 
współrzędnych. Zwróćmy również uwagę na fakt, iż stałą inercji T musi być dodatnia (ma wymiar czasu, 
który jest skalarem).  Charakterystyka amplitudowo-fazowa ma przebieg półokręgu, którego początek 
(ω=0) znajduje się w punkcie k na osi rzeczywistej, koniec (ω=∞) w początku układu współrzędnych 
płaszczyzny zmiennych zespolonych. 

Jeśli uwzględnić w opisie maszyn prostych pewne zjawiska niekorzystne, wówczas opis dynamiki odpowiada 
obiektom inercyjnym I rzędu. Na przykład w przypadku dźwigni jednostronnej lub dwustronnej będzie to 
ugięcie ramion dźwigni, w przypadku wielokrążka będzie to rozciągliwość liny i tarcie. Z podobnych 
powodów również zawór hydrauliczny można zaliczyć do obiektów inercyjnych I rzędu.  
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Regulacja ciągła i dyskretna (6) 

Obiekt inercyjny II rzędu 
Systemy wbudowane

T1,T2 – stałe inercji

maszyny proste, zawory z uwzględnieniem wielu 
zjawisk niekorzystnych     
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Opis dynamiki obiektu inercyjnego II rzędu pozwala na uwzględnienie wielu innych zjawisk występujących w 
obiektach rzeczywistych wzmacniających. Zachowanie tych obiektów opisane jest równaniem 
zawierającym oprócz współczynnika wzmocnienia dwie stałe czasowe inercji. Odpowiedź skokowa układu 
inercyjnego II rzędu zawiera charakterystyczny punkt przegięcia, który oddziela dwie fazy odpowiedzi. W 
pierwszej fazie układ reaguje nieznacznie na wymuszenie skokowe, dopiero w drugiej fazie występuje 
wyraźne dochodzenie do wartości wzmocnienia k. Z wykresu można odczytać parametry układu: 
wzmocnienie k, oraz stałe inercji T1 i T2 . 

Komplikuje się również przebieg charakterystyki amplitudowo-fazowej. Jej wykres na płaszczyźnie Gaussa 
przebiega przez dwie ćwiartki (w kolejności czwartą i trzecią) i rozpoczyna się znów w punkcie k na osi 
rzeczywistej  i kończy w początku układu współrzędnych. 

Wartości stałych czasowych inercji T1 i T2 mogą przyjmować jedynie wartości dodatnie, co jednoznacznie 
definiuje charakter równania w mianowniku transmitancji operatorowej. Równanie charakterystyczne 
postaci 

M(s) = (1+sT1)(1+sT2)
musi mieć rozwiązanie w dziedzinie liczb rzeczywistych, ( s1 = -1/ T1  s2 = -1/ T2 ) co oznacza, że wyróżnik ∆

równania II stopnia winien być dodatni.  
Opisując możliwe przykłady obiektów o charakterystyce inercyjnej II rzędu należy zwrócić uwagę na maszyny 

proste, których opis będzie zawierał wiele złożonych zjawisk niekorzystnych. Szczególne znaczenie mają
w tym przypadku opisy układów hydraulicznych, gdzie oprócz ściśliwości medium zachodzą również
zjawiska lepkości. 

Czwórnik  elektryczny złożony z rezystora, indukcyjności i pojemności również jest opisany równaniem  
różniczkowym II rzędu, może zatem  być modelem członu inercyjnego II rzędu.     
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Regulacja ciągła i dyskretna (7) 

Obiekty inercyjne  wyższych rzędów 

Systemy wbudowane
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Naturalnym rozszerzeniem opisu członów inercyjnych są człony z inercją wyższych rzędów. Opis taki uzyskuje 
się analizując złożone układy mechaniczne i hydrauliczne i uwzględniając w opisie szereg zjawisk 
charakterystycznych dla tych obiektów.   Parametrów czasowych T1 i T2 ... Tn nie udaje się wyznaczyć
wprost z charakterystyk ponieważ przebieg charakterystyki skokowej nie zmienia swego charakteru (jest 
to charakterystyczna krzywa z jednym punktem przegięcia). Na podstawie  charakterystyki skokowej nie 
można ocenić nawet rzędu inercji układu. Taką informacje można uzyskać analizując przebieg 
charakterystyki amplitudowo-fazowej.  Przebiega ona przez taką liczbę ćwiartek płaszczyzny Gaussa jaki 
jest rząd inercji układu.   

Szczegółowy opis dynamiki obiektu nie zawsze jest konieczny do prawidłowego zaprojektowania układu 
regulacji. W wielu praktycznych sytuacjach wystarcza opis maksymalnie do II rzędu oraz niezwykle 
istotna informacja o charakterze obiektu (np.. że jest to obiekt inercyjny, całkujący lub różniczkujący).  
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Regulacja ciągła i dyskretna (8) 

Obiekt oscylacyjny 
Systemy wbudowane

ω0 – pulsacja oscylacji
własnych

ξ – względny współczynnik
tłumienia (0< ξ<1)

układy mechaniczne oscylujące (masa+sprężyna) , 
elektryczny układ drgający, wahadło     
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Obiekt oscylacyjny należy do klasy obiektów II rzędu a jego specyfika wynika z całkowicie odmiennej reakcji 
na wymuszenie skokowe. Równanie różniczkowe II rzędu ma inne rozwiązanie w przypadku, gdy 
wyróżnik ∆ równania charakterystycznego obiektu jest ujemny. Warunek ten jest równoznaczny z 
warunkiem, że względny współczynnik tłumienia  jest zawarty w przedziale (0,1),  ( 0< ξ<1) . Oznacza to, 
że pierwiastki równania są urojone i sprzężone. Funkcja, która jest rozwiązaniem równania 
różniczkowego ma charakter oscylacyjny – sinusoidalnie zmienny.  

Charakterystyka amplitudowo-fazowa ma przebieg identyczny jak dla członu inercyjnego, z tym że punkt jej 
przecięcia z osią urojoną określa wartość częstości drgań własnych ω0. 

W wielu przypadkach praktycznych układów uzyskanie charakterystyki inercyjnej czy oscylacyjnej zależy od 
doboru parametrów układu. Im większe tłumienie (np.. poprzez zwiększenie tarcia) tym większa szansa 
na zachowanie inercyjne układu. Odwrotnie, w przypadku eliminacji tłumienia (np.. zmniejszenia 
rezystancji w obwodzie drgającym) tym większe prawdopodobieństwo uzyskania oscylacji. 

Klasycznym przykładem układu oscylacyjnego jest wahadło fizyczne. Tłumienie ruchu wahadła wynika z oporu 
powietrza, który jest stosunkowo mały i stąd uzyskanie inercyjnego charakteru ruchu wahadła jest 
możliwe jedynie w ośrodku o większym oporze (np.. w cieczy oleistej). 

Najczęściej oscylacje są niepożądanym zjawiskiem  w procesie regulacji. Wysiłek konstruktorów skierowany 
jest zatem na utrzymanie zachowania inercyjnego poprzez odpowiedni dobór parametrów tłumienia 
układu. Należy jednak pamiętać, iż tłumienie wiąże się z dodatkowymi stratami energii, zatem pogarsza 
sprawność energetyczną układu.   

W układach,  w których dopuszcza się oscylacje należy zapewnić warunki ich szybkiego wygaszania.            
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Regulacja ciągła i dyskretna (9) 

Obiekt różniczkujący idealny 
Systemy wbudowane

k– współczynnik wzmocnienia

G(s) = ks, 
dt
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Układ nie spełnia warunku 
realizowalności fizycznej
st. licznika >st. mianownika

Zaprezentowany układ różniczkujący idealny opisany jest transmitancją (6), która nie spełnia warunku 
realizowalności fizycznej. Zauważyliśmy przy okazji definicji transmitancji operatorowej, że wszystkie 
układy fizyczne zachowują warunek: stopień wielomianu licznika transmitancji nie może być wyższy od 
stopnia wielomianu  mianownika. W przypadku zależności (6) warunek ten nie został spełniony. Nie 
istnieje zatem obiekt fizyczny, który mógłby być przykładem układu różniczkującego. Sygnał y(t) układu 
różniczkującego jest proporcjonalny do prędkości zmian zmiennej wejściowej x(t). 

Charakterystyka skokowa idealnego członu różniczkującego ma postać impulsu Diraca (przypomnijmy: 
nieskończona amplituda w czasie równym zero), który jest nierealizowalny fizycznie. Istnienie zatem 
idealnego członu różniczkującego gwarantowało by możliwość uzyskania impulsu Diraca.  

Wyjaśnimy nierealność idealnego działania różniczkującego na przykładzie cewki indukcyjnej. Z znanego w 
fizyce prawa Eulera wiadomo, że siłą elektromotoryczna indukowana w cewce indukcyjnej pojawia się, 
gdy wkładamy magnes stały do wnętrza cewki. Zwoje cewki przecinane są przez linie sił pola 
magnetycznego magnesu. Siła elektromotoryczna jaka pojawia się na końcówkach cewki jest w 
przybliżeniu proporcjonalna do prędkości poruszania się magnesu. Dokładną zależność można by 
uzyskać, gdyby udało się zbudować cewkę z przewodu  o zerowym oporze (nie dysponujemy takim 
przewodem). Taka konstrukcja jest po prostu niemożliwa.

Prezentacja członu różniczkującego (mimo powyższych wad) jest jednak sensowa co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, ze względów na systematykę opisu, trudno bowiem było by omawiać człon 
różniczkujący rzeczywisty nie mając odniesienia do idealnego.  Drugim powodem – i to o wiele bardziej 
istotnym – jest możliwość wydzielenia w opisie  złożonych struktur układów członu różniczkującego w 
celu określenia cech dynamiki obiektu (mimo iż fizyczne wydzielenie tego elementu jest niemożliwe!).     
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Regulacja ciągła i dyskretna (10) 

Obiekt różniczkujący rzeczywisty 
Systemy wbudowane

dt
tdxkty

dt
tdyT )()()(

•=+
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cewka indukcyjna, tłumik hydrauliczny, tarcie mechaniczne

1

2

3 4

5

Równanie dynamiki i transmitancja członu różniczkującego rzeczywistego (różniczkującego z inercją) spełnia 
warunek realizowalności fizycznej. Stopień wielomianu licznika jest równy 1 podobnie jak stopień
wielomianu w mianowniku transmitancji. Charakterystyka skokowa wskazuje wyraźnie na najsilniejsze 
oddziaływanie układu różniczkującego w pobliżu początku układu współrzędnych. Działanie to zanika dla 
t dążącego do nieskończoności. Szybkość „zaniku” wskazuje stała czasowa inercji. 

Charakterystyka amplitudowo-fazowa ma postać półokręgu leżącego w I ćwiartce płaszczyzny Gaussa. Jest to 
zgodne z zasadą, że charakterystyka amplitudowo-fazowa przebiega prze taką liczbę ćwiartek jaki jest 
rząd równania charakterystycznego układu. Mamy bowiem do czynienia z wielomianem 
charakterystycznym I rzędu. 

Przykład elektryczny członu różniczkującego rzeczywistego wskazano już przy okazji wyjaśnienia niemożności 
uzyskania idealnego członu różniczkującego – jest to cewka indukcyjna. W układach mechanicznych 
przyjmuje się zwykle, że siła tarcia posuwistego jest proporcjonalna do prędkości poruszającego się ciała. 
Doświadczenie jazdy samochodem potwierdza ten fakt, gdyż można w przybliżeniu przyjąć, że zużycie 
paliwa jest proporcjonalne do prędkości jazdy. 

Specyficznym i często wykorzystywanym przykładem obiektu różniczkującego jest element mechaniczno-
hydraulicznego zawieszenia samochodu. Zadanie układu zawieszenia polega na niwelowaniu nagłych 
nierówności występujących  na jezdni. Im większa stromość nierówności, tym konieczna większa siła 
wynosząca pojazd. Nagły spadek koła pojazdu do nierówności wywołuje szybką i silną reakcję
wynoszącą pojazd, zgodnie z charakterystyką skokową.     
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Regulacja ciągła i dyskretna (11) 

Obiekt całkujący idealny 
Systemy wbudowane

ττ dxkty
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ω=∞
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Wyjście idealnego członu całkującego jest całką z wartości wejściowej ze współczynnikiem k. Często używa 
się parametru Ti ,nazywanego stałą całkowania, która jest odwrotnością współczynnika wzmocnienia. 
Obrazem charakterystyki skokowej członu całkującego jest prosta przechodząca przez początek układu 
współrzędnych o nachyleniu k (oznacza to, że tangens kąta nachylenia prostej wynosi 1/Ti). Podanie na 
wejście sygnału o stałej wartości powoduje liniowe narastanie sygnału wyjściowego.  Brak tendencji do 
stabilizacji sygnału wyjściowego stwarza określone  trudności w realizacji stabilnych układów regulacji 
(obiekt całkujący może być źródłem niestabilności układu). Z technicznego punktu widzenia niezbędne 
jest wprowadzenie ograniczenia sygnału wyjściowego. 

Charakterystyka amplitudowo-fazowa pokrywa się z ujemna częścią osi urojonej. 
Charakterystyki całkujące posiada wiele obiektów rzeczywistych pracujących na zasadzie sumowania 

wielkości wejściowych. Są to przede wszystkim układy zbiornikowe, którym jednak daleko do idealnych. 
W układach elektrycznych elementem całkującym jest kondensator (całkuje ładunek elektryczny), który 
jest najbliższy charakterystyce idealnego członu całkującego. Kondensator idealny to taki, który posiada 
idealny izolator między okładkami zatem nie ma upływności ładunku. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (12) 

Obiekt całkujący rzeczywisty (z inercją) 

Systemy wbudowane
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Obiekt całkujący rzeczywisty jest często spotykany w praktyce. Oprócz wspomnianych już wcześniej 
obiektów (kondensator, zbiornik)  jako obiekty całkujące można uznać silniki elektryczne i  pompy 
mediów. Nie trudno zauważyć, że bardzo wiele obiektów realizujących procesy sumowania (całkowania) 
posiada charakterystyki zbliżone do charakterystyk obiektów całkujących. 

Obiekt całkujący rzeczywisty można traktować jako  łańcuchowe (szeregowe) połączenie idealnego obiektu 
całkującego i obiektu inercyjnego I rzędu. W połączeniu łańcuchowym wyjście jednego obiektu (np.. 
idealnego całkującego) stanowi wejścia kolejnego (np.. inercyjnego I rzędu). Zgodnie z regułami 
przekształceń schematów blokowych wypadkowa transmitancja takiego połączenia jest iloczynem 
transmitancji poszczególnych bloków (zasady przekształceń schematów blokowych znajdują się w 
podręcznikach z teorii sterowania). 

Charakterystyka skokowa potwierdza, że poza początkową fazą,  przebieg odpowiedzi na skok jednostkowy 
jest liniowo narastający. W początkowej części przebiegu występuje charakterystyczna inercja określona 
wartością stałej czasowej inercji.

Charakterystyka amplitudowo-fazowa przebiega w trzeciej ćwiartce płaszczyzny Gaussa zachowując charakter 
podobny do idealnego członu.      

W praktyce można również spotkać obiekty całkujące wyższych rzędów np.. n-tego rzędu. Wówczas we 
wzorze na transmitancję pojawia się w mianowniku zmienna operatorowa s w potędze n-tej.    
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Regulacja ciągła i dyskretna (13) 

Obiekt opóźniający

Systemy wbudowane

Przykłady: transporter taśmowy 

)()( Ttxty −=
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Obiekt opóźniający realizuje operację przesunięcia w czasie sygnału wyjściowego w stosunku do 
wejściowego. Charakterystyka członu opóźniającego ma postać przesuniętego skoku jednostkowego o 
wartość stałej opóźnienia T.   

Charakterystyka amplitudowo-fazowa przyjmuje postać okręgu o promieniu 1. Poszczególne punkty przecięcia 
z osiami układu współrzędnych płaszczyzny Gaussa opisane są przez różne wartości zmiennej 
częstotliwościowej. 

Jak pokazują analizy identyfikacyjne obiektów rzeczywistych, każdy z nich wykazuje pewne opóźnienie i stąd 
ten człon stanowi składnik opisu każdego rzeczywistego obiektu regulacji. Pomija się go jedynie w 
szczególnych przypadkach, gdy opóźnienie jest tak małe w porównaniu do innych parametrów 
czasowych, że można je pominąć. 

Klasycznym przykładem obiektu opóźniającego jest transporter taśmowy. W układach elektronicznych również
konstruuje się specjalne bloki opóźniające niezbędne np.. w układach wizyjnych – tzw. linie opóźniające. 

Podsumowując przedstawione powyżej charakterystyki dynamiczne 
członów w układach sterowania i regulacji należy stwierdzić, że 
odnoszą się one do wszystkich występujących w układach regulacji 
elementów. Swoja dynamikę posiada obiekt, urządzenie pomiarowe, 
element wykonawczy czy regulator. Razem tworzą układ regulacji, 
który jako całość ma swoją dynamikę. Uzyskanie opisu dynamiki 
całego układu regulacji pozwala na ocenę jego pracy. Różnorodne 
struktury powiązań między poszczególnymi elementami wymagają
umiejętności przekształcania tych struktur określane często mianem 
arytmetyki schematów blokowych. Również ten zakres materiału 
stanowi integralną część automatyki. 

Przedstawione powyżej opisy podstawowych członów dynamicznych 
stanowią elementy opisu rzeczywistych obiektów i wykorzystywane są
na etapie analizy i syntezy układów regulacji.             
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Regulacja ciągła i dyskretna (14) 

Uproszczony opis dynamiki obiektów

Systemy wbudowane
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Charakterystyki obiektów statycznych 
(inercyjnych II rzędu i wyższych)

Zajmiemy się obecnie układem regulacji od strony funkcjonalnej, tzn. zadania regulacji. Elementem 
realizującym funkcje regulacji jest regulator. 
Przedstawione charakterystyki różnych obiektów pozwalają na trafny dobór regulatorów. Nie zawsze jednak 
istnieje konieczność uzyskania szczegółowych charakterystyk, czasem wystarczą charakterystyki 
uproszczone. 
Obiekty spotykane w praktyce mają zwykle charakter statyczny bądź astatyczny. W celu uproszczenia doboru 

regulatorów wyznacza się parametry zastępcze obiektów według podanych niżej zasad. Na rysunku  podano 
sposób wyznaczenia parametrów zastępczych na podstawie charakterystyk skokowych dla obiektów 
statycznych. W praktyce opisu dynamiki obiektów wprowadza się element opóźnienia, który w odniesieniu do 
rzeczywistych obiektów zawsze występuje. W przypadku obiektów statycznych charakterystyki zastępuje się
wypadkowymi charakterystykami obiektów inercyjnych I rzędu z opóźnieniem. Transmitancję zastępcza tych 
obiektów zapisano obok rysunku. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (15) 

Uproszczony opis dynamiki obiektów

Systemy wbudowane

Charakterystyki obiektów astatycznych 

(całkujących)
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Dla obiektów astatycznych również przyjmujemy zastępczą charakterystykę skokową, której konstrukcję
przedstawiono na rysunku. Opisuje ona idealny obiekt całkujący z opóźnieniem (transmitancja zastępcza 
podana jest obok rysunku). Uzyskane z charakterystyk zastępczych parametry T0 i T stanowią podstawę
doboru regulatorów. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (16) 

Regulatory i ich dobór

Systemy wbudowane

Pełny dobór regulatora wymaga:
– wyboru rodzaju regulatora 
– wyboru typu regulatora 
– doboru nastaw.

Wybór rodzaju regulatora (na podstawie stosunku T0/T)

T0/T < 0,2 - regulator  dwupołożeniowy  lub  trójpołożeniowy

0,2 < T0/T < 1 regulator ciągły

T0/T > 1 regulator impulsowy.

Regulatorem nazywamy urządzenie, którego zadaniem jest porównywanie sygnału pomiarowego z sygnałem 
zadanym i w zależności od powstałego uchybu wytworzenie sygnału sterującego. Miejsce regulatora w 
układzie regulacji przedstawiono na schemacie funkcjonalnym układu regulacji. W tym układzie regulator 
zachowuje się biernie w przypadku zerowego uchybu, natomiast reaguje, gdy uchyb e jest różny od zera. 
Ogólnie regulatory można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 
– bezpośredniego działania, tzn. nie korzystające z energii pomocniczej,
– pośredniego działania, wykorzystujące pomocnicze źródło energii.
W zależności od rodzaju wykorzystywanej energii regulatory pośredniego działania dzieli się na elektryczne, 
pneumatyczne lub hydrauliczne. Powyższy podział jest związany z budową regulatorów. Innym kryterium 
podziału regulatorów są ich własności dynamiczne. Możemy mówić o regulatorach przetwarzających sygnał
sterujący w sposób ciągły lub nieciągły. Innymi słowy, podział regulatorów ze względu na własności 
dynamiczne odpowiada ogólnemu podziałowi układów sterowania.
Wybór rodzaju regulatora zależy od stosunku stałej czasowej opóźnienia do stałej czasowej inercji. Przez 
opóźnienie należy rozumieć reakcję układu po czasie T0. Stałą czasowa inercji wyraża bezwładność układu. 

W przypadku, gdy inercja układu znacznie przewyższa opóźnienie zastosowanie regulatorów dwu- lub 
trójpołożeniowych pozwala na długotrwałe podawanie sygnału na obiekt (przykładem takiego obiektu jest 
żelazko). W skrajnie odwrotnym przypadku, gdy opóźnienie jest znacznie większe od inercji oddziaływujemy 
na obiekt przez krótki okres czasu (impuls), gdyż reakcja na to oddziaływanie będzie znacznie spóźniona i 
podawanie sygnału sterującego przez dłuższy czas mogłoby spowodować duże niepożądane zmiany na 
obiekcie, po upływie znacznego czasu. 
Z punktu widzenia procesu regulacji sytuacja najtrudniejsza jest, gdy wielkości opóźnienia i inercji są
porównywalne. Wówczas należy dobrać typ regulatora, czyli jego charakterystykę dynamiczną.  Klasyczne 
rozwiązania dają możliwości zastosowania regulatorów zawierających człony proporcjonalne (typu P), 
całkujące (typu I) oraz różniczkujące (typu D). W praktyce możliwe są cztery kombinacje regulatorów: typu P, 
Pi, PD oraz PID.          
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Regulacja ciągła i dyskretna (17) 

Typy regulatorów ciągłych 

Systemy wbudowane

Regulator proporcjonalny – typu P
Regulator proporcjonalno-całkujący – typu PI
Regulator proporcjonalno-różniczkujący – typu PD
Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący – typu PID 

Podstawowe typy regulatorów ciągłych liniowych obejmują wykorzystanie  operacji mnożenia (typ 
proporcjonalny), całkowania (typ całkujący) oraz różniczkowania (typ różniczkujący). 
W rozwiązaniach regulatorów zawsze występuje człon proporcjonalny oraz opcjonalnie człony całkujące i 
różniczkujące. Nie można również uzyskać idealnych charakterystyk regulatorów. W praktyce opisu dynamiki 
regulatorów do idealnych zależności dodaje się element inercji wyrażony za pomocą członu inercyjnego I 
rzędu. 
W dalszej części wykładu przedstawimy podstawowe charakterystyki regulatorów idealnych i rzeczywistych.        
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Regulacja ciągła i dyskretna (18) 

Regulator proporcjonalny – typu P

Systemy wbudowane

kp – współczynnik wzmocnienia regulatora( ) )(tektu p=
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Najprostszym regulatorem jest regulator proporcjonalny, zwany inaczej regulatorem  typu P. Dynamika 
takiego regulatora ma charakter członu proporcjonalnego. Stąd też opis sygnału wyjściowego regulatora 
wyraża się liniową zależnością od sygnału uchybu stanowiącego sygnał wejściowy. Współczynnikiem 
kierunkowym prostej opisującej tą zależność jest współczynnik wzmocnienia regulatora kp . 
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Regulacja ciągła i dyskretna (19) 

Regulator proporcjonalno-całkujący - typu 
PI

Systemy wbudowane
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Regulator PI generuje sygnał sterujący u(t), który wyraża sumaryczne działanie proporcjonalne i całkujące. 
Współczynnik wzmocnienia regulatora kp ,w wyrażeniu na sygnał sterujący, występuje przed nawiasem co 
oznacza, że jego wartość wpływa zarówno na składową proporcjonalną oraz całkującą. Występuje zatem 
zjawisko interakcji nastaw regulatora (zmiana kp powoduje nie tylko zmianę składowej proporcjonalnej ale 
również całkującej). Odpowiednie zależności operatorowe wyrażone za pomocą transmitancji regulatora 
idealnego (bez inercji) oraz rzeczywistego (z inercją I rzędu) podane zostały na slajdzie.   
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Regulacja ciągła i dyskretna (20) 

Systemy wbudowane

kp – współczynnik wzmocnienia 
regulatora

Td - stała wyprzedzenia
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rzeczywistego

Regulator proporcjonalno-
różniczkujący – typu PD

Kolejna struktura regulatora zawiera część proporcjonalną (P) i różniczkującą (D). Wyrażenie opisujące 
sygnał z regulatora PD w swej strukturze jest podobne do wyrażenia opisującego sygnał z regulatora PI. 
Zawiera część odpowiadającą za składową proporcjonalną i różniczkującą. Również w tym przypadku wartość
współczynnika wzmocnienia regulatora wpływa na część różniczkującą. Zmiana zatem wartości współczynnika 
wzmocnienia zmienia wartość mnożnika pochodnej (interakcja nastaw). Odpowiednie transmitancje dla układu 
idealnego i rzeczywistego podane zostały na slajdzie. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt niemożności realizacji 
idealnego regulatora PI już z samego faktu niespełnienia warunku fizycznej realizowalności układu (stopień
licznika transmitancji regulatora idealnego jest wyższy od stopnia mianownika).       
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Regulacja ciągła i dyskretna (21) 

Systemy wbudowane
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Regulator proporcjonalno-całkująco-
różniczkujący – typu PID

Najbardziej rozbudowana forma regulatora obejmuje sumaryczne działanie proporcjonalne, całkujące i 
różniczkujące. Uwagi poczynione w odniesieniu do poprzednich struktur PI oraz PD odnoszą się również do 
regulatora PID. Dotyczy to przede wszystkim interakcji nastaw oraz możliwości realizacyjnych regulatorów 
idealnych i rzeczywistych. 
Przemysłowe rozwiązania regulatorów zwykle mają strukturę PID. Wynika to zarówno z faktu uniwersalności 
zastosowań jak również z tego, że w przypadku konieczności zastosowania wyłącznie regulatora PI lub PD 
czy nawet wyłącznie P można te struktury uzyskać wprost z PID poprzez umiejętny dobór parametrów tego 
regulatora. 
Prosta analiza zależności na transmitancję regulatora PID pozwala stwierdzić, że działanie PD uzyskamy 
ustalając maksymalną wartość czasu zdwojenia Ti . Z drugiej strony likwidacja działania różniczkującego ma 
miejsce dla stałej wyprzedzenia Td =0.    
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Regulacja ciągła i dyskretna (22) 

Regulatory – dobór typu regulatora

Systemy wbudowane

Ogólne zasady:
– działanie różniczkujące D wprowadza dodatnie przesunięcie 
fazowe i zwiększa pasmo przenoszenia układu,

– działanie całkujące I wprowadza ujemne przesunięcie fazowe 
i zmniejsza pasmo przenoszenia układu,

– działanie całkujące zwiększa rząd astatyzmu układu.

Dobór typu regulatora

Wybór typu regulatora dotyczy wyboru jego własności dynamicznych. Chodzi zatem o wybór charakteru 
oddziaływania regulatora: działanie proporcjonalne (P), całkujące (I) lub różniczkujące (D). Ogólne wskazówki 
są następujące:
– działanie różniczkujące D wprowadza dodatnie przesunięcie fazowe i zwiększa pasmo przenoszenia układu,
– działanie całkujące I wprowadza ujemne przesunięcie fazowe i zmniejsza pasmo przenoszenia układu,
– działanie całkujące zwiększa rząd astatyzmu układu.

W zależności od wymagań regulacji dokonuje się wyboru typu regulatora 
spośród typów P, PI, PD lub PID. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (23) 

Regulatory – dobór nastaw

Systemy wbudowane

Przykład: Metoda Zieglera-Nicholsa 

Dla regulatora typu P

kp = 0,5 kkr

Dla regulatora typu PI

kp = 0,45 kkr, Ti = 0,85 tkr

Dla regulatora typu PID

kp = 0,6 kkr, Ti = 0,5 tkr, Td = 0,12 tkr

Dobór nastaw
Istnieje wiele metod doboru nastaw regulatora. Podamy dla przykładu zasady 
doboru nastaw regulatorów metodą Zieglera-Nicholsa. W tym celu należy 
wyznaczyć dwa zasadnicze parametry układu regulacji:
– wzmocnienie krytyczne kkr,
– okres drgań krytycznych tkr. 
Parametry te wyznaczamy doświadczalnie, włączając regulator na działanie 
proporcjonalne P i zwiększając wzmocnienie aż do momentu, gdy układ osiągnie 
granicę stabilności (tzn. w układzie powstaną drgania o stałej amplitudzie i 
okresie tkr). Wartość wzmocnienia, przy której występuje powyższe zjawisko, 
nazwiemy wzmocnieniem krytycznym kkr.
Doboru nastaw dokonujemy dla wybranego wcześniej typu regulatora według 
zależności podanych poniżej. 

Dla regulatora typu P
kp = 0,5 kkr
Dla regulatora typu PI
kp = 0,45 kkr, Ti = 0,85 tkr
Dla regulatora typu PID
kp = 0,6 kkr, Ti = 0,5 tkr, Td = 0,12 tkr
Dokładniejszego doboru nastaw można dokonać na podstawie znajomości 
przebiegów  uchybu  oraz  charakterystyk  częstotliwościowych  (amplitudowo-
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Regulacja ciągła i dyskretna (24) 

Regulacja dyskretna

Systemy wbudowane

Oś czasu

1      2     3     4     5          n-1    n    n+1      

f

T – czas impulsowania 

T    2T   3T                               nT

Warunek Shannona

gp T
ωπω 22

≥=

Dotychczasowe rozważania ograniczone były do układów liniowych ciągłych. Stanowią one powszechnie 
uznany kanon problematyki  sterowania i regulacji i na tej podstawie przejdziemy do krótkiego omówienia  
regulacji dyskretnej. W przypadku regulacji ciągłej wielkości charakterystyczne mają postać funkcji ciągłych 
(niekoniecznie w całym zakresie zmienności, ale przynajmniej w określonych przedziałach), których wartości 
są określone w każdej chwili czasu (zmiennej niezależnej). Załóżmy, że znamy wartości funkcji tylko w ściśle 
określonych chwilach czasowych (najczęściej o stałej odległości) zwanych chwilami impulsowania. Na rysunku 
opisano oś czasu przyjmując okres impulsowania T. Dla stałej wartości T czas można wtedy wyrazić za 
pomocą kolejnych liczb naturalnych określających daną chwilę impulsowania. 
W praktyce często mamy do czynienia z występowaniem obu rodzajów zależności: ciągłych i dyskretnych. 
Wówczas stosuje się rozwiązanie będące pewnym kompromisem. Zwykle nie można uzyskać wartości funkcji 
dyskretnej między poszczególnymi chwilami impulsowania, zatem przyjmuje się rozwiązanie odwrotne, 
dokonuje się dyskretyzacji funkcji ciągłej. Dyskretyzacja polega na odczytaniu wartości funkcji ciągłej w 
chwilach impulsowania. Proces ten jednak nie powinien spowodować utraty informacji jaką niesie funkcja 
ciągła. Podstawowy warunek poprawnej dyskretyzacji funkcji podaje twierdzenie Shannona- Kotielnikowa. . 
Mówi ono o tym, że każdą funkcję ciągłą f(t), która posiada transformatę Fouriera  i której widmo jest 
ograniczone (tzn. powyżej pulsacji ωg widmo jest równe zeru) można przedstawić w dyskretnych chwilach 
odległych od siebie o czas T zachowując informację o wartości funkcji w dowolnej chwili, o ile tylko T zostało 
dobrane zgodnie z warunkiem: T < П/ ωg. 

Warunek ten jest równoważny stwierdzeniu, że częstość próbkowania  ωp musi być nie mniejsza niż
dwukrotna częstość graniczna ωg . 
Taki sposób analizy sygnałów dyskretnych jest charakterystyczny dla systemów komputerowych 
(mikroprocesorowych) pracujących z określonym  cyklem zegarowym. W aplikacjach mikroprocesorowych 
systemów sterowania czas impulsowania jest wielokrotnością czasu zegara podstawowego procesora. 
Sprowadza się to do implementacji programów regulacyjnych dla typowego komputera (mikrokomputera) 
zaopatrzonego na wejściu i wyjściu odpowiednio w przetworniki A/C i C/A. Sygnałami wejściowymi i 
wyjściowymi są więc sygnały analogowe, a komputer wykonujący obliczenia tworzy z przetwornikami pewien 
układ dynamiczny, który może spełniać rolę regulatora. Równanie regulatora i jego współczynniki mogą być
łatwo modyfikowane.
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Regulacja ciągła i dyskretna (25) 

Dyskretne wersje regulatorów 

Systemy wbudowane
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Sygnał sterujący generowany przez regulator ciągły PID (*) 
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Wyznaczmy zatem odpowiednie zależności na wartości  sygnałów sterujących jako odpowiedniki regulatorów 
ciągłych omówionych wcześniej. Weźmy do analizy zależność (*) na sygnał sterujący regulatora 
proporcjonalno-całkująco-różniczkującego PID. Ogólnie można zapisać równanie (*) jako sumę oddziaływania 
proporcjonalnego uP   , działania całkującego uI oraz działania różniczkującego uD . 
Składowa proporcjonalna wyrażona jest przez iloczyn współczynnika wzmocnienia k p i wartości uchybu e(t).  
Odpowiednia zależność dyskretna przyjmie postać uP(n) = kp e(n).  
Składową całkującą uI(n) wyznaczymy realizując dyskretną operację całkowania, czyli sumowanie 
poszczególnych składników funkcji dyskretnej e(j) w granicach od 0 do aktualnej chwili n. Wyrażenie na 
składową całkującą przyjmie postać podana na slajdzie (gdzie T jest okresem impulsowania). 
Składowa różniczkująca uD opisana jest wyrażeniem, które podobnie jak w przypadku całkowania ma swoje 
źródło w definicji pochodnej.  
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Regulacja ciągła i dyskretna (26) 

Regulator PID – wersja pozycyjna 

Systemy wbudowane

Dyskretna wersja regulatora PID (**)
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Uśredniona wartość pochodnej 

Końcową postać zależności uzyskanej przez prostą dyskretyzację zależności ciągłej na sygnał sterujący 
regulatora PID przedstawia wzór (**). Zależność ta odnosi się do tzw. wersji pozycyjnej regulatora 
dyskretnego PID. Wartość u(n) określa sygnał sterujący, który należy wysłać na obiekt regulacji i utrzymać ją
do następnej chwili impulsowania, kiedy zostanie wyznaczony nowy sygnał sterujący. W implementacji 
komputerowej ważny jest sposób wyliczania wartości sygnału sterującego. Dotyczy to przede wszystkim 
składowej całkującej i różniczkującej. 
Wyrażenie na składową całkującą uI(n)  liczone jest jako suma wszystkich wartości e(j) począwszy od chwili 
zerowej aż do aktualnej n-tej. Oznaczając wartość poprzednio wyliczonej składowej przez I   wystarczy w 
każdym cyklu dodawać aktualną wartość uchybu e(n). Wyrażenie na składową całkującą przyjmie zatem 
postać prostszą podaną na slajdzie. 
Wyznaczenie dyskretnej składowej różniczkującej jest trudne, gdyż wyrażenie we wzorze (**) opisuje prostą
łącząca dwa punkty  e(n) oraz 
e(n-1). W sytuacji szybkich zmian wartości uchybu wartość składowej różniczkującej może być bardzo duża i 
może przyjmować skrajnie różne wartości. Może zatem zachodzić sytuacja dominacji wartości uD w wyrażeniu 
(**).  Jednym ze sposobów ograniczenia wartości składowej różniczkującej, a zarazem  obliczenia wiarygodnej 
wartości pochodnej, jest uśrednienie jej wartości za okres 3 ostatnich pomiarów. Zależność na uD przyjmie 
wtedy postać podaną na slajdzie. 
Podsumowując tą krótką analizę zależności na sygnał sterujący regulatora cyfrowego PID w wersji pozycyjnej 
należy stwierdzić, że ta postać wzoru ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważne jest wyznaczenie 
sterowania na nowo w każdej chwili impulsowania. Algorytm wyznaczania sygnału sterującego abstrahuje od 
„historii” sterowań w poprzednich chwilach impulsowania. 
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Regulacja ciągła i dyskretna (27) 

Regulator PID – wersja przyrostowa

Systemy wbudowane
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Innym rozwiązaniem jest wersja przyrostowa lub inaczej zwana prędkościową (***). W tym podejściu 
poszukuje się w każdym cyklu sterowania wartości ∆u(n), czyli  zmiany sygnału u(n) w stosunku do 
poprzedniego cyklu. 
Składowa proporcjonalna zależy wprost od przyrostu uchybu regulacji.  
Składowa całkująca wyliczana jest bardzo prosto. Pod znakiem sumy znajduje się bowiem jeden składnik -
aktualna wartość uchybu regulacji e(n). 
W przypadku składowej różniczkującej przyrost ∆uD(n) wyznaczony jest przez wartości uchybów w chwili 
aktualnej n-tej oraz chwilach poprzednich (n-1) i (n-2). Wyrażenie w nawiasie posiada w pewnym sensie 
charakter uśredniający, chociaż nie jest to wyrażenie opisujące wyznaczanie średniej. W wersji przyrostowej 
algorytmu część różniczkująca może również powodować duże wahania wartość lecz nie będą one już tak 
znaczące jak w przypadku algorytmu pozycyjnego. 
Przedstawione  powyżej zależności na wartość sygnału sterującego stanowią matematyczny zapis algorytmów 
sterowania w dyskretnych układach regulacji. Algorytmy te zaimplementowane w komputerowych systemach 
sterujących pozwalają na realizacje sterowania zarówno obiektami dyskretnymi jak i ciągłymi. 
Programowa realizacja algorytmów sterowania pozwala na dużą swobodę wyboru zależności opisujących 
sygnały sterujące oraz parametry sterowania. 
Przy doborze wartości parametrów regulacji należy  uwzględnić dodatkowo ważny parametr jakim jest czas 
impulsowania T. Wartość czasu impulsowania winna być tak dobrana, aby z jednej strony zapewnić właściwą
reakcję na obiekt (zgodnie z jego dynamiką), a z drugiej strony uwzględnić czas realizacji algorytmu 
sterowania (czas odczytania i wstępnego przetworzenia danych i wyliczania wartości sygnału sterującego 
zgodnie z odpowiednia zależnością). 
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Regulacja ciągła i dyskretna (28) 

Podsumowanie

Systemy wbudowane

Omówiono:
Podstawową strukturę funkcjonalną układu regulacji
Charakterystyki dynamiczne typowych obiektów regulacji
Dobór regulatorów do obiektów regulacji
Charakterystyki regulatorów ciągłych P, PI, PD, PID
Dyskretne wersje regulatorów 

Uwaga: 
W analizach pominięto wyprowadzanie zależności, 
kładąc nacisk na ich interpretację fizyczną


