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NEURONOWO-ADAPTACYJNE STEROWANIE 
PROCESEM WYMIANY CIEPŁA 

Krzysztof BARTECKI, Ryszard ROJEK 

Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Instytut Automatyki i Informatyki 
ul. K. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole, e-mail: bartecki@po. opole. pl 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań 
symulacyjnych, dotyczących adaptacyjnego sterowania nieli
niowym obiektem dynamicznym w postaci układu wymienni
ka ciepła pracującego w węźle cieplnym. Zaproponowany 
algorytm regulacji wykorzystuje metodę bieżącej linearyzacji 
neuronowego modelu obiektu. W oparciu o parametry zline
aryzowanego w aktualnym punkcie pracy modelu neuronowe
go przeprowadzana jest synteza regulatora, bazującego na 
jednym z klasycznych, liniowych algorytmów regulacji. Wy
niki badań symulacyjnych wskazują na poprawę jakości ste
rowania neuronowa-adaptacyjnego w porównaniu 
z klasycznym algorytmem regulacji PID. 

Słowa kluczowe: Sieć neuronowa, regulacja adaptacyjna, 
wymiana ciepła. 

1. WSTĘP 

Do sterowania procesami wymiany ciepła tradycyjnie 
wykorzystuje się proste regulatory bezpośredniego 

działania, regulatory dwu- i trójpołożeniowe, oraz ukła
dy regulacji PID. Odpowiednią jakość ich działania 

można zapewnić poprzez właściwy dobór nastaw regu
latorów [3, 9, 10]. Jednak wobec nieliniowości oraz 
niestacjonarności, typowych dla modeli obiektów ciepl
nych, jakość sterowania nie zawsze jest zadowalająca, 
wymagając ro.in. częstych zmian nastaw regulatorów. 
Znane są udane próby zastosowania w układach regula
cji temperatury zarówno algorytmów bazujących na 
odpornej regulacji PID i harmonogramowaniu wzmoc
nień regulatora [10], jak też metod adaptacyjnych [7]. 
W tym kontekście celowe wydaje się prowadzenie prac 
nad możliwościami wykorzystania w tej dziedzinie 
metod tzw. sztucznej inteligencji, w tym także sztucz
nych sieci neuronowych (SSN) [2, 5, 12]. 

2. MODEL MA TEMA TYCZNY WYMIENNIKA 

Podstawowym procesem, realizowanym przez układ 
węzła cieplnego, jest zachodzący w wymienniku ciepła 
proces przekazywania energii cieplnej z zewnętrznej 
sieci grzewczej do wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania. 
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Rys. l. Schemat wymiennika ciepła z rurami 
koncentrycznymi 

Oznaczenia: V5 , v, - prędkość przepływu wody ogrzewa
nej i ogrzewającej; 0.,;, 0,; - temperatura wody ogrzewa
nej i ogrzewającej (dopływającej); 0.w, 0,0 - temperatura 
wody ogrzewanej i ogrzewającej (odpływającej); Bp -
temperatura przegrody; 0, - temperatura rury zewnętrz
nej; L - długość wymiennika; d1, d2 - średnice rury we
wnętrznej; d3, d4 - średnice rury zewnętrznej. 

Najczęściej obecnie stosowane są wymienniki 
o konstrukcji płaszczowo-rurowej. Dokładne modelo
wanie takiego układu jest zadaniem bardzo złożonym, 
dlatego zwykle rozpatruje się model uproszczony, 
z rurami umieszczonymi koncentrycznie, tzw. model 
typu „rura w rurze" (rys. 1). W celu wyprowadzenia 
równań tworzących model matematyczny rozważanego 
wymiennika dokonuje się bilansu energii cieplnej dla 
przyjętych objętości kontrolnych płynów oraz materia
łów przegrody. Model ten można zapisać w postaci 
następującego układu równań różniczkowych cząstko
wych [3, 9]: 

(1) 



gdzie: 

oraz: 

4a, 
al=--, 

p,c,d, 

4d?a, (2) 

P1, Pp, p„ Pz - gęstości: płynu w rurze wewnętrznej, 
materiału przegrody, płynu w rurze zewnętrznej oraz 
materiału płaszcza [kg/m3], 

c1, Cp, c.,, Cz - wartości ciepła właściwego j.w. [J/(kg·K)], 
~. a:, - współczynniki przejmowania ciepła : od 
czynnika ogrzewającego do przegrody oraz od przegro
dy do czynnika ogrzewanego [W/(m2·K)]. 

3. MODEL SYMULACYJNY UKŁADU 
REGULACJI PID WYMIENNIKA CIEPŁA 

Celem regulacji jest stabilizacja temperatury 0.w wody 
ogrzewanej na poziomie wartości zadanej 0,az, a także 
jej zmiany zgodnie z określonym harmonogramem. Cel 
ten najczęściej realizuje się poprzez zmiany strumienia 
masowego m1 czynnika ogrzewającego. Z kolei zmia

ny wartości temperatur dopływu obydwu czynników 0_,;, 

0,;, a także zmiany wartości strumienia m5 czynnika, 

którego temperatura podlega regulacji , stanowią zakłó
cenia (rys. 2). 

W roli symulacyjnego modelu wymiennika zastosowa
no model sekcyjny o parametrach skupionych. Składa 
on się z wielu członów (sekcji), z których każdy opisany 
jest układem równań różniczkowych zwyczajnych, 
uzyskanym w wyniku dyskretyzacji układu równań (1) 
w odniesieniu do zmiennej geometrycznej x. Ponadto 
dla potrzeb symulacji opracowano modele dodatkowych 
elementów, wchodzących w skład przedstawionego na 
rys. 2 układu regulacji wymiennika. W odróżnieniu od 
fenomenologicznego modelu wymiennika, modele te 
uwzględniają jedynie podstawowe właściwości statycz
ne oraz dynamiczne tych elementów, istotne z punktu 
widzenia pracy rozpatrywanego układu regulacji. Mode
le tych urządzeń, podobnie jak modele wymiennik.a 
i regulatora, . opracowano wykorzystując elementy bi
blioteki Matlab/Simulink. 

Doboru nastaw regulatora PID dokonano w oparciu 
o klasyczne metody, bazujące na znajomości odpowie
dzi czasowej obiektu na wymuszenie skokowe. 
W rozpatrywanym układzie wymuszenie takie stanowiła 
skokowa zmiana napięcia U„ siłownika zaworu od O V 
do wartości maksymalnej (10 V), powodująca pełne 
otwarcie trzpienia zaworu regulacyjnego, a w efekcie 
zmianę temperatury 0.m czynnika ogrzewanego wypły
wającego z wymiennika. Działanie układu regulacji 
zbadano symulując zmiany wartości temperatury zada
nej 0.,0z oraz typowe zakłócenia , występujące w trakcie 

pracy układu wymiennika w instalacji węzła cieplnego 
(rys. 3). 

,------------------ - -- ----------------' 
' ' ' ' ; u,Q 

Rys. 2. Schemat blokowy układu regulacji wymiennika 

Oznaczenia: Z - zadajnik; W - element wykonawczy 
(siłownik); N - element nastawczy (zawór); C - czujnik 
temperatury; P - przetwornik pomiarowy; U., - napięcie 

sterujące; h przesunięcie trzpienia zaworu; 
R„0 - rezystancja czujnika; U.w - napięcie przetwornika; 
Umz - napięcie zadajnika; cu.rn - uchyb regulacji. 
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Rys. 3. Przebiegi w układzie regulacji dyskretnej PID 
wymiennika ciepła (Kp= 3, T; = 35 s, T,1 = 5 s, T., = 5 s; 
w chwili t = 3000 s zmiana • ., z 1 kg/s do 0.5 kg/s) 



Jak wynika z otrzymanych charakterystyk czasowych, 
zastosowanie układu regulacji PID pozwala na popraw
ną stabilizację temperatury wody ogrzewanej 0.w na 
poziomie wartości zadanej 0.w,, zmienianej zgodnie 
z określonym harmonogramem. Umożliwia także sku
teczną eliminację wpływu typowych zakłóceń. Jednak 
na podstawie analizy przebiegów przejściowych, za
uważyć można pewne niekorzystne cechy klasycznego 
algorytmu sterowania: 
• nieliniowość wypadkowej charakterystyki statycznej 

obiektu 0.w=fth) powoduje, że nastawy regulatora, 
dobrane optymalnie ze względu na pożądane prze
biegi przejściowe dla jednego punktu pracy, dają 
gorsze jakościowo przebiegi w przypadku zmiany 
tego punktu, 

• oddziaływanie zakłóceń prowadzi do niekorzystnych 
zmian w charakterze odpowiedzi wielkości regulo
wanej. 

Wymienione zjawiska negatywnie wpływają zarówno 
na technologiczny, jak i ekonomiczny aspekt sterowa
nia. Uwzględniając powyższe uwagi, w kolejnym roz
dziale przedstawiono koncepcję zastosowania 
w rozważanym przypadku algorytmów adaptacyjnych, 
bazujących na nieliniowym modelu obiektu, zrealizo
wanym z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. 

4. KONCEPCJA REGULACJI NEURONOWO
ADAPT ACY JNEJ 

Obok metod sterowania stricte neuronowego, w których 
sieć neuronowa wykorzystywana jest bezpośrednio do 
realizacji regulatora, istnieje duża grupa metod hybry
dowych, w których sieć służy rozszerzeniu możliwości 
konwencjonalnego algorytmu sterowania [6,8] . Takie 
właśnie podejście zaprezentowano w artykule, przy 
czym istotnym elementem przedstawionego algorytmu 
jest przeprowadzana „na bieżąco" linearyzacja nieli
niowego, neuronowego modelu obiektu. Koncepcja 
zastosowania algorytmu bieżącej linearyzacji modelu 
neuronowego w układzie regulacji adaptacyjnej zilu
strowana została na rys. 4. Stanowi ona strukturalny 
odpowiednik metody pośredniej regulacji adaptacyjnej 
[1, 7]. 

Linearyzacja sieci jednokierunkowej. Odwzorowanie 
wektora sygnałów wejściowych xeR"' w sygnał wyj
ściowy ye R, realizowane przez jednokierunkową sieć 
neuronową z jedną warstwą ukrytą, złożoną z n neuro
nów nieliniowych, oraz liniowym neuronem wyj ścio

wym, ma postać [2,5,6]: 

y = J(x)= w<2lg(w <1lx +b<1l )+b<2 ) = w<2lv +b<2)' (3) 

gdzie: 

w<1le Rn><m, w<2le Rn - macierz współczynników wago
wych warstwy ukrytej oraz · wektor współczynników 
wagowych warstwy wyjściowej , 

b0leRn, b<2leR - wektor współczynników progowych 
warstwy ukrytej oraz współczynnik progowy neuronu 
wyjściowego, 

g: ~ • Rn - wektorowa funkcja aktywacji neuronów 
warstwy ukrytej, 
ve~ - wektor sygnałów wyjściowych warstwy ukrytej. 
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parametry modelu zlinearyzowane,:o 

I 

linearyzacja ,. modelu 

synteza t 
regulatora 

nieliniowy 

r-+ model +-
neurono wy 

w/ki ,, 
~ u(k) 
~ 

regulator ~ 

obiekt ~ r 
Rys. 4. Struktura układu regulacji adaptacyjnej 
z bieżącą linearyzacją modelu neuronowego 

y( kJ 

~ 

~ 

Równanie sieci zlinearyzowanej w punkcie S(x0,y0), 

uzyskane w wyniku rozwinięcia funkcji j{x) w szereg 
Taylora i pominięcia składników nieliniowych oraz 
reszty, ma postać [2] : 

(4) 

gdzie: ó.X:::;X•Xo oraz ł,,.y=y-y0, zaś g' e Rnxn jest macierzą 
Jacobiego wektorowej funkcji aktywacji g neuronów 
warstwy ukrytej. 

Bieżąca linearyzacja modelu NNARX. 
W rozważanym przypadku neuronowy model obiektu 
dynamicznego opisany jest zależnością [6]: 

y(k) = f (<p(k )) , (5) 

gdzie wektor zmiennych regresyjnych rp (k) ma postać : 

~k)=[y(k - 1), .. . ,y{k-nJ u(k-nJ, .. . ,u(k-n,1 -nJ]7. (6) 

Równanie zlinearyzowanego w punkcie pracy rp(k0) 

modelu NNARX otrzymuje się, po odpowiednich prze
kształceniach, w następującej postaci [8]: 

i=l j={) 

gdzie: 

IJl(k0 )= y(k0 )+a,(k0 )y(k0 - l)+ ... +a11;(k0 )y(k0 -ny). 
-b0 (k0 )u(k0 -nJ-.. . -b11• (k0 )u(k0 -nd -nJ 

(8) 

przy czym wartości współczynników {a;} oraz { bj} 
wyznaczone zostały w chwili ko na podstawie równania 
(4) zlinearyzowanego modelu neuronowego. · 



Aproksymowany model (7) może być interpretowany 
jako liniowy model ARX poddany działaniu stałego 

,,zakłócenia" 1/ł(ko). Bazując na strukturze z rys. 4, za
proponowano oraz zbadano symulacyjnie dwa algoryt
my regulacji neuronowo-adaptacyjnej, dla których przy
jęto nazwy: 

• regulacji z lokowaniem biegunów i bieżącą lineary
zacją modelu neuronowego (ang. Neural Model In
stantaneous Linearization - Pole Placement Control, 
NMIL-PPC), 

• uogólnionej regulacji predykcyjnej z bieżącą line
aryzacją modelu neuronowego (ang. Neural Model 
Instantaneous Linearization - Generalized Predic
tive Control, NMIL-GPC). 

Regulacja NMIL-PPC. W przypadku algorytmu loko
wania biegunów, zadanie syntezy polega na doborze 
wielomianów R(z" 1), S(z"1) oraz T(z-1) regulatora opisa
nego równaniem różnicowym [1,7) : 

R(z-1 ) u(z) = T(z-1 ) w(z)- s(z -1 )Y(z), (9) 

w taki sposób, aby właściwości dynamiczne zamknięte
go układu regulacji odpowiadały właściwościom mode
lu odniesienia, opisanego transmitancją dyskretną: 

w której Am(z"1) jest wielomianem o zadanych współ
czynnikach lub pierwiastkach, Ao(z-1) - tzw. wielomia
nem obserwatora, zaś Km - współczynnikiem zapewnia
jącym uzyskanie jednostkowego wzmocnienia. 

Poprzez dobór odpowiednich wartości współczynników 
wielomianu Am(z"1) w mianowniku transmitancji (10) 
możliwe jest określenie zadanych biegunów układu 

zamkniętego, a tym samym także jego właściwości 

dynamicznych. Zależności umożliwiające wyznaczenie 
poszukiwanych wielomianów R, S i T algorytmu regula
cji mają postać [1,7): 

gdzie Ag(z"1) jest tzw. wielomianem generującym, zaś 
wielomiany F(z"1) i G(z"1) stanowią rozwiązanie równa
nia diofantycznego: 

w którym współczynniki wielomianów A(z"1) oraz B(z"1) 

otrzymuje się w wyniku linearyzacji neuronowego mo
delu obiektu (7). 

Regulacja NMIL-GPC. Celem regulacji jest 
w rozpatrywanym przypadku minimalizacja kryterium 
jakości J(k) określonego w postaci [7, 12): 

J(k)= f[w(k+i)-y(k+i)]2+pt[~u(k+i-1)] 2 , (13) 
i=H1 i=l 

przy czym zmienną decyzyjną stanowi tu wektor złożo
ny z L przyszłych przyrostów sygnału sterującego: 

~(k)=[t.u(k) t.u(k+I) t.u(k +.1:-_ .-: I)Y , (14) 

przy ograniczeniu: 

~u(k + i)= O, 

gdzie: 
~u(k) = u(k) - u(k-1) - przyrost sterowania, 
w(k) - zadana wartość sygnału wyjściowego y(k), 
H1, H2 - horyzont predykcji, 
L - horyzont sterowania, 
p - współczynnik wagowy przyrostów sygnału 

sterującego. 

(15) 

Algorytm regulacji, minimalizujący wskaźnik jakości 
(13), otrzymuje się w postaci [4, 7, 12): 

gdzie: 
I'- macierz o wymiarach (H2 - H1+1) x L, zawierająca 
wartości odpowiedzi skokowej zlinearyzowanego 
w bieżącym punkcie pracy modelu NNARX, 
h - macierz jednostkowa o wymiarach Lx L, 
w - wektor wartości zadanych na horyzoncie predykcji, 
y° - wektor predykcji wielkości wyjściowej obiektu dla 
zerowych przyrostów sygnału sterującego. 
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Na podstawie zależności (16) wyznaczony zostaje ciąg 
L przyszłych przyrostów wielkości sterującej, lecz do 
sterowania wykorzystuje się tylko pierwszy element 
wektora ~u, zaś w kolejnym kroku obliczenia są powta
rzane. W przypadku awarii, spowodowanej np. uszko
dzeniem czujnika temperatury, układ regulacji może 
nadal pracować w pętli otwartej, aż do końca horyzontu 
predykcji. 

5. MODEL SYMULACYJNY NEURONOWO
ADAPTACYJNEGO UKŁADU REGULACJI 
WYMIENNIKA CIEPŁA 

W niniejszym punkcie przedstawiono wyniki badań 

symulacyjnych, mających na celu weryfikację zapropo
nowanych algorytmów regulacji adaptacyjnej, bazują
cych na nieliniowym, neuronowym modelu obiektu. 
Weryfikację algorytmów przeprowadzono poprzez ich 
zastosowanie w modelowym układzie regulacji wy
miennika ciepła. 

Neuronowy model obiektu. Ze względu na znajomość 
a prwrz przybliżonych właściwości dynamicznych 
układu wymiennika ciepła, zaproponowano wykorzy
stanie neuronowego modelu NNARX drugiego rzędu, 
realizującego zależność funkcyjną postaci: 

y(k)= J[y(k-1),y(k-2),u(k-1),u(k-2)]. (17) 



Uczenie modelu neuronowego z wykorzystaniem da
nych uzyskanych z eksperymentu identyfikacyjnego 
przeprowadzono w oparciu o algorytm optymalizacyjny 
Levenberga-Marquardta. Następnie przeprowadzono 
weryfikację modelu. Testy weryfikacyjne, stosowane 
w przypadku modeli neuronowych są analogiczne do 
testów stosowanych w przypadku klasycznych modeli 
liniowych [11]. Zarówno ocena realizowanej przez 
model predykcji jednokrokowej, jak również wyniki 
testów statystycznych błędu predykcji wykazały, że 

uzyskany model neuronowy dobrze odwzorowuje wła
ściwości obiektu w całym zakresie zmienności sygnału 
wejściowego i może posłużyć do realizacji zapropono
wanych w punkcie 4. algorytmów sterowania neurono
wa-adaptacyjnego. 

Regulacja NMIL-PPC. W celu spełnienia wymagań 

odnośnie charakteru przebiegów przejściowych 

w układzie regulacji wymiennika ciepła, jako model 
odniesienia przyjęto człon inercyjny II rzędu 

o jednakowych stałych czasowych Tm1 =Tm2 = 35 s, co 
powinno zapewnić aperiodyczny charakter odpowiedzi 
skokowej układu oraz czas regulacji t, :::: 200 s. Wyko
rzystując elementy biblioteki Matlab/Simulink opraco
wano i zbudowano schemat symulacyjny układu stero
wania wymiennikiem ciepła, stanowiący realizację 

zaprezentowanej na rys. 4 struktury regulacji adaptacyj
nej z nieliniowym, neuronowym modelem obiektu. 
Model neuronowy zaimplementowany został z wyko
rzystaniem napisanej przez autora w języku C funkcji 
systemowej Matlaba adaptneur.c. Wśród innych, wyko
rzystanych w rozpatrywanym układzie regulacji autor
skich funkcji pakietu Matlab, można wymienić: 
• linfunc.c - linearyzacja (w trybie on-line) neurono

wego modelu obiektu; 
• diophant.c - rozwiązywanie równania diofantyczne

go (12); 
• rstregul.c - regulator opisany wielomianami R, S 

oraz T (9). 

W celu zbadania właściwości regulacyjnych rozważa
nego układu, przetestowano jego zachowanie 
w przypadku programowych zmian wartości zadanej 
0,oz temperatury czynnika ogrzewanego wypływającego 
z wymiennika. Harmonogram zmian wartości zadanej 
oraz charakter zakłóceń dobrano w sposób identyczny, 
jak w przypadku opisanych wcześniej badań algorytmu 
regulacji PID. Wybrane przebiegi zarejestrowane 
w rozpatrywanym układzie regulacji przedstawiono na 
rys. 5. 

Regulacja NMIL-GPC. Opracowany w Simulinku 
model symulacyjny układu regulacji NMIL-GPC wy
miennika ciepła wykorzystuje, obok wymienionych 
wcześniej funkcji adaptneur.c oraz linfunc.c, także 

opracowaną przez autora funkcję systemową gpc.c, 
realizującą omówiony w punkcie 4. algorytm GPC. 
Wartości okresu próbkowania oraz horyzontów predyk
cji i sterowania przyjęto, w wyniku wstępnych badań 
układu regulacji, równe odpowiednio: T,=15 s, H1=1, 
H2=6, L=2. Z kolei wartość współczynnika wagowego 
p ustalono na O.Ol. W układzie tym zastosowano filtr 
trajektorii odniesienia, pełniący rolę podobną, jak model 
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Rys. 5. Przebiegi w układzie adaptacyjnej regulacji 
NMIL-PPC wymiennika ciepła dla Tm 1 = Tm2= 35 s 

(T,=15 s, a1m= -1.3029, a2m= 0.4244, biegun podwójny 
z1,2 = 0.6514; w chwili t = 3000 s zmiana • , z 1 kg/s 
do 0.5 kg/s) 

odniesienia w układzie regulacji NMIL-PPC. Wybrane 
przebiegi czasowe zarejestrowane w rozpatrywanym 
układzie regulacji przedstawiono na rys. 6. 

Na podstawie uzyskanych charakterystyk czasowych 
można stwierdzić poprawną stabilizację temperatury 
wody ogrzewanej 0so na poziomie wartości zadanej 0,oz· 
Przewaga algorytmów regulacji neuronowo
adaptacyjnej (rys. 5 oraz rys. 6) nad klasyczną regulacją 
PID (rys. 3) jest widoczna przede wszystkim 
w odniesieniu do charakteru przebiegów przejściowych, 

wymuszonych zmianami wartości temperatury zadanej 
0,0 ,. Także zmiana warunków wymiany ciepła, wywo
łana zmianą parametrów czynnika ogrzewającego bądź 
ogrzewanego, w znacznie mniejszym stopniu wpływa 
na charakter przebiegów wielkości regulowanej, niż 

miało to miejsce w układzie z dyskretnym regulatorem 
PID. 
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Rys. 6. Przebiegi w układzie adaptacyjnej regulacji 
NMIL-GPC wymiennika ciepła dla H1=1, H2=6, L=2, 
p=0.01 (w chwili t = 3000 s zmiana • • z 1 kg/s do 0.5 
kg/s) 

6. PODSUMOWANIE 

Nieliniowości oraz niestacjonarności, charakteryzujące 
modele matematyczne procesów wymiany ciepła, spra
wiają, iż zmiany punktu pracy mają znaczny wpływ na 
charakter przebiegów przejściowych w układach regu
lacji automatycznej wielu obiektów grzewczych. Oso
bliwości te, jak wykazano w artykule, w niekorzystny 
sposób wpływają na jakość sterowania procesami wy
miany ciepła przy użyciu klasycznych metod. Wyniki 
zastosowania zaproponowanego w artykule podejścia, 

polegającego na połączeniu znanych algorytmów regu
lacji adaptacyjnej z metodami identyfikacji bazującymi 
na nieliniowych, neuronowych modelach obiektów, 
potwierdzają, że stanowić ono może efektywne rozwią
zanie, przydatne w szczególności tam, gdzie istotne 
znaczenie ma jakość procesów przejściowych 

w układzie regulacji. 

. NEURAL ADAPTIVE CONTROL 
OF HEAT EXCHANGE PROCESS 

Abstract: A majority of present-day control systems for 
heating plants are usually based on simple PI or PID control
lers. However, in the presence of nonlinearities, nonstationary 
disturbances and time-varying process phenomena, which are 
typical features of many heating systems, the control perform
ance may be decreased considerably. Therefore, in modem 
control strategies for heating systerns, both gain scheduling 
and adaptive control methods are often taken into account. In 
this paper, a neural-adaptive control strategy, based on on-line 
adaptation and instantaneous linearization of the neural model 
of the plant, is proposed to be used in control of the heat ex
change process. Two control algorithms based on "Neural 
Model Instantaneous Linearization" are described and imple
mented, namely Pole Placement Control (NMIL-PPC) and 
Generalized Predictive Control (NMIL-GPC). 
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