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STEROWANIE ZESPOŁEM KRAJALNIC. 
REGULACJA PREDYKCYJNA I MODELOWANIE 

Konrad GROMASZEK 

Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin, e-mail: k. gromaszek@pollub.pl 

Streszczenie: Artykuł podejmuje dyskusję nad ogólnymi 
wymaganiami dotyczącymi zastosowań nieliniowej regulacji 
predykcyjnej . Przedstawiono w nim ogólną koncepcję, wady 
oraz zalety projektowanego regulatora NMPC oraz zapropo
nowano rozwiązanie MPC-NSL. Zamieszczono wyniki prze
prowadzonych symulacji oraz całość podsumowano wnioska
mi. 

Słowa kluczowe: Systemy automatyki przemysłowej, regu
lator NMPC, predykcja, identyfikacja. 

1. WSTĘP 

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące regu
lacji predykcyjnej w warstwie bezpośredniej projekto
wanego systemu sterowania zespołem krajalnic. Pomi
mo wielu publikacji oraz intensywnych badań w ostat
nich latach, dotyczących nieliniowej regulacji predyk
cyjnej (Nonlinear Model Predictive Control, NMPC), 
zagadnienie to stanowi ciągle zadanie akademickie 
aniżeli praktyczr.ą strategię sterowania. W przeciwień
stwie do niego, liniowe MPC wyrobiło sobie określoną 
reputację wśród praktyków (głównie przemysł che
miczny). Zasadnicza przyczyna takiego stanu leży 

w niemożności utworzenia wiarygodnego i ciągłego 

modelu. Idąc dalej najbardziej zasadnym pytaniem 
w trakcie badań nad NMPC jest: 

Jak najlepiej wykorzystać dostępne informacje do bu
dowy modeli, użytecznych zarówno do projektowania 
i implementacji kontrolera NMPC? 

W dalszej części artykułu podjęta zostanie próba prze
analizowania na ile jest możliwe zapewnienie użytecz
nej odpowiedzi na postawione pytanie oraz określenia 
kierunków dalszych prac. 

2. IDEA REGULACJI PREDYKCYJNEJ 

Zasadniczą własnością odróżniającą algorytmy regulacji 
predykcyjnej od innych tradycyjnych jest możliwość 
uwzględniania ograniczeń nałożonych na wielkości 

regulowane i sterujące w trakcie projektowania regula
tora. 
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Rys. 1. Idea regulacji predykcyjnej 

siorowwni;o pay u(k+plk) 

Zasadę pracy dyskretnych układów regulacji predykcyj
nej przedstawiono na rys . 1. Polega ona na minimaliza
cji różnic między wartościami wielkości regulowanych 
y(k+plk) predykowanymi (przewidywanymi) w chwili k 
na przyszłą chwilę k+p (in. przyszłe wartości w chwili 
k+p są wyznaczane na podstawie wartości w chwili k), 
a wartościami zadanymi dla tych wyjść Ywik+p lk) na 
horyzoncie predykcji N (p=l,2, .. . ,N). Minimalizacja 
różnic jest rozumiana w sensie określonego kryterium 
jakości. W kolejnej chwili k+ 1 następuje nowy pomiar 
sygnału wyjściowego obiektu i cała procedura jest po
wtarzana z takim samym horyzontem predykcji N. Sto
sowana jest więc zasada przesuwnego horyzontu (okre
ślana także mianem sterowania repetycyjnego). 

W algorytmie regulacji predykcyjnej zakłada się rów
nież, że po upływie tzw. horyzantu sterowania Nu 
(zwykle Nu < N) przyrost sygnału sterującego wynosi O 
(ukł. reg. predykcyjnej ma więc własności całkujące) 
[ l]. 

2.1. Zasady regulacji predykcyjnej 

Systematyzując powyższe można podać ogólny algo
rytm regulacji predykcyjnej obejmujący: 

• Wybór modelu dynamiki procesu, charaktery
zujący ilościowo relacje dynamiczne we/wy, 
przy czym przebiegi wejść sterujących są wi-



dziane jako funkcje czasu i pewnego wektora 
parametrów o skończonej wymiarowości Nu 

• Określenie modelu predykcyjnego umożliwia
jący prognozowanie zakłóceń z zadanym (sto
sunkowo dużym wyprzedzeniem) 

• Przyjęcie wskaźnika jakości określonego 

w skończonym horyzoncie czasowym T (hory
zont optymalizacji), określający ilościowo za
gregowaną efektywność sterowania od chwili 
bieżącej do końca horyzontu optymalizacji 

• Nałożenie ograniczeń na sterowania i wyjście 
określających obszar dopuszczalnych sterowań 

• Sterowanie przebiega w następujących eta
pach: 
o Pomiar wyjść y(t) 
o Na podstawie modelu 1 oblicza się wartości 
wyjść y '(t) dla chwili t, wynikające ze stero
wania wdrożonego do chwili t, oddziaływań 

zakłóceń uwzględnionych w tym modelu 
oraz aktualnego procesu 

o Różnica e(t) = y(t) - y'(t) stanowi błąd za
stępczy chwilowy 

o Wartości błędu e zarejestrowane w odpo
wiednim przedziale czasu wykorzystuje się 

do obliczenia prognozowanego przebiegu 
błęduw horyzoncie optymalizacji T według 
modelu predykcyjnego 2 

o Zakładając prognozowane przebiegi zakłó

ceń e w czasie T, oblicza się sterowanie mi
nimalizujące wskaźnik jakości z uwzględ
nieniem nałożonych ograniczeń, przy czym 
zmiennymi decyzyjnymi tego zadania opty
malizacji są parametry a funkcji u(t,a) 

Wartości sterowań obliczone dla chwili bieżącej t prze
kazuje się do układów wykonawczych celem ich wdro
żenia w obiekcie, po czym algorytm przechodzi do 
następnego cyklu sterowania, z takim samym horyzon
tem optymalizacji. 

2.2. Funkcja kryterialna 

Funkcja kryterialna, w ogólnym przypadku dana jest 
zależnością: 

N 

J(k)= L(Yzad (k+plk)- y(k+plk)l · 
p=N, 

• 'P(p)(y zad (k + p I k)-y(k + p I k)+ 

N -I 

+ !Au(k + p I k)T A(p)Au(k + p I k) 
p=O 

J(k)= ~ lllad(k+plk)-}(k+plk))lli(p) + 
p=N1 

N -1 

+ ~l&(k+plk)llip) 
p=O 

Przy czym: 
yw 1(k+plk) -wektor wartości zadanych, 
y(k+plk) - wektor wielkości regulowanych, 

(1) 

(2) 

Llu(k+plk) - wektor przyrostów sterowań, 
'l'(p) 2: O - macierz współczynników wagowych składo
wych wektora uchybów predykowanych na chwilę k+p. 
(najczęściej m. diagonalna) . 
A(p) 2: O - macierz współczynników wa,gowych, skła

dowych wektora przyrostów sterowania predykowanych 
na chwilę k+p. Gdy A(p) = A.I to, A 2: O określa wagę 
tłumienia zmienności sterowania w stosunku do reduk
cji uchybów regulacji . 

3. WYMAGANIA I PROBLEMY MODELOWA
NIA NMPC 

Zasadniczym zagadnieniem przy projektowaniu regula
tora jest określenie oczekiwań wobec modelu w aplika
cji NMPC. Jak sama nazwa wskazuje ma on przede 
wszystkim dokonywać predykcji zarówno niemierzal
nych jak i mierzalnych sygnałów wejściowych jak 
i wyjściowych obiektu. W celu zapanowania nad nie
mierzalnymi sygnałami wejść oraz wyjść można posłu
żyć się obserwatorem stanu, dzięki któremu istnieje 
również możliwość aktualizacji stanów. Idąc dalej, 
najlepiej , aby obserwator był oparty na informacjach 
statystycznych dotyczących obiektu, a te z kolei dane 
w postaci modelu stochastycznego. 
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Projektant regulatora predykcyjnego z nieliniowym 
modelem obiektu (NMPC) powinien mieć na uwadze 
globalną poprawność modelu, adekwatność modelu do 
zadań optymaliŻacji i sterowania jak również projekto
wać model przede wszystkim na podstawie danych 
pomiarowych systemu z zamknięta pętlą regulacji. Ist
nieje możliwość podejścia do zagadnienia wykorzystu
jąc modelowanie rygorystyczne, lecz bęclzie ono wier
nie odtwarzać model, niosąc za sobą jego skompliko
wanie. Oczywistym jest, że złożoność procesu wpływa 
niekorzystnie na szybkość obliczeń i stwarza poważne 
ograniczenie, jeśli chodzi o implementację i pracę on
line. Zatem pojawia się problem redukcji rzędu modelu. 
Jego rozwiązanie dla systemów zlinearyzowanych sta
nowi metoda PCA (Principal Component Analysys), 
niemniej jednak nie posiada ona swojego odpowiednika 
dla systemów nieliniowych. 
Obiekt często opisywany jest klasą modeli, które można 
opisać zależnością (3): 

y (k) = F(ł(k),0)+t:(k) (3) 

gdzie rp i y są rzeczywistymi w~ktorami o wymiara~h 
odpowiednio n rp i n y- F jest funkcją, która odwzorowuje 
rp na wektor wyjść y. Transformacja jest zazwyczaj 
estymowana w postaci parametrycznej (na warunkach 
wektora określanego jako 0) . e(k) stanowi residuum 
i jest często modelowana jako losowa sekwencja o pew
nych własnościach statystycznych (np. jako niezależny 
ciąg o identycznym rozkładzie). 
Zanim określona metoda estymacji parametrów zostanie 
zastosowana, projektant musi zadecydować, które i jak 
wiele zmiennych zawrzeć w wektorze rp. Jest to zadanie 
krytyczne albowiem różne wybory zmiennych prowa
dzą do modeli o zasadniczo różnych cechach [4]. 
Na przykład, wybierając 



<j)(k) = [uT (k-1),uT (k-2), ... , uT (k-mu ), 

cT (k - 1), ... , cT (k -me )f 
(4) 

doprowadzi do nieliniowego odpowiednika liniowego 
modelu o skończonej odpowiedzi impulsowej, zwanego 
w literaturze (nieliniowym modelem ze średnią ruchomą 
i sygnałem zakłóceń związanych z wejściami) Nonline
ar Moving Average model with eXogenous input 
(NMAX). Dla wygody estymacji parametrów, określo
nych jako c:(k - 1 ), ... , c:(k - m,), z równania (3) wyłącza
ny jest składnik dotyczący c: [3, 4, 5]. Jednakże, bez nich 
nie możliwe jest wyrażenie zależności pomiędzy wej
ściami i zakłóceniami niemierzalnymi. Ponadto NMAX 
nie może zwrócić wielokrotnych stanów stabilnych czy 
też zachowań składowych harmonicznych [3,4]. Z dru
giej strony, wybierając 

<j)(k) =[yT (k-1), ... , yT (k-m y i 
uT (k-1), ... ,UT (k-mu )f 

(5,6) 

otrzymuje się Nonlinear Auto Regressive model with 
eXogenous input (NARX), który może wykazywać 
zarówno wielokrotne stany stabilne jaki i zjawisko two
rzenia się składowych harmonicznych. Ponadto, pomi
mo nieobecności składowych błędów resztkowych 
w wektorze wejść, obecność składowej autoregresji 
powoduje, że można wprowadzić nieliniowe związki 
pomiędzy wejściami znanymi jak i nieznanymi. Dlate
go, struktura NARX jest zasadniczo mniej restrykcyjna 
niż struktura NMAX. Dla większej uniwersalności moż
na natomiast wybrać : 

<j)(k) = [yT (k-1), ... , yT (k-my i 
UT (k-1), ... ,uT (k-mu ), (7) 

cT (k-1), ... ,cT (k-me )f 

który daje w efekcie Nonlinear AutoRegressive Moving 
Average model with eXogenous input (NARMAX) . 
Należy zauważyć, że niekiedy struktura NARX 
w uprzednio podanej postaci często jest zwana modelem 
NARMAX [3, 5]. 
Dużą wygodę oferuje model w postaci rozszerzonej 
przestrzeni stanu (State Space Model), dany równaniami 

x(k + 1) = A.x(k) + Bu(k) + Ke(t) 

y(k) = Cx(k) + Du(k) + e(k) 
(9) 

Pierwsza zależność to równanie stanu, drugie natomiast 
- równanie wyjść. 
Do głównych zalet takiej postaci modelu należy bar
dziej ogólne podejście, umożliwiające w sposób natu
ralny przejście do modeli nieliniowych. Wygodny opis 
dla szeregu analiz teoretycznych oraz przyjazny dla 
modeli wielowymiarowych (MIMO). Z wymienionych 
powodów dalsze analizy regulatora NMPC zostały 
przeprowadzone dla modelu obiektu podanego w posta
ci przestrzeni stanów z uwzględnieniem sygnałów błę
dów oraz wektorem wzmocnień K. 

4. MODELOWANIE PROCESU KROJENIA 

Do syntezy regulatora predykcyjnego NMPC wykorzy
stano modele MIMO w postaci rozszerzonej przestrzeni 
stanu. Został on zilustrowany na rys.2. 

Rys. 2 Schemat blokowy modelu wykorzystywanego do 
syntezyMPC 
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W ramach prac dotyczących modelowanie procesu 
krojenia, przeprowadzono identyfikację z wykorzysta
niem programów System ldentification Toolbox (środo
wisko Matlab) oraz System Identifier (aplikacja Java). 
Prace obejmowały przygotowanie danych pomiaro
wych, selekcję odpowiednich szeregów czasowych oraz 
ich odfiltrowanie (dolnoprzepustowe). W dalszej kolej
ności przy pomocy wymienionych narzędzi przeprowa
dzono weryfikację i selekcję uzyskanych modeli oraz 
dokonano wyboru modelu wewnętrznego kontrolera 
MPC oraz modelu procesu. Przeprowadzono również 
syntezę modelu zakłóceń z ogólnej klasy modeli ARI
MA (liniowych modeli dyskretnych) . 

5. ALGORYTM MPC-NSL ORAZ WYNIKI 
SYMULACJI 

Algorytm predykcyjny z nieliniowym obiektem 
i nieliniową optymalizacją NMPC, określany jest rów
nież mianem MPC-NO (MPC with Nonlinear Optimiza
tion) jest przedmiotem badań wielu prężnych ośrodków 
naukowych, niemniej raczej nie spotyka się jego prak
tycznych zastosowań przemysłowych. Jest tak za przy
czyną trudności związanych z nieliniową optymalizacją, 
jak również trudnymi do określenia, w przypadku 
obiektów nieliniowych stabilnościąjak i obserwowalno
ścią. 

Ciekawą alternatywę dla powyższego stanowi algorytm 
z nieliniowym obiektem i sukcesywną linearyzacją, 

przedstawiony na rys.3 

Rys. 3 Schemat blokowy regulatora MPC-NSL 

Algorytm MPC-NSL stanowi rozwiązanie, umożliwia
jące na naturalne przeniesienie korzystnych cech linio
wych algorytmów predykcyjnych do regulacji nielinio-



wej poprzez linearyzację obiektu nieliniowego w aktu
alnym stanie, a następnie wyliczenie sterowania z zasto
sowaniem liniowego MPC. Jest to niewątpliwe podej
ście suboptymalne, lecz gwarantuje niezawodność 

i szybkość rozwiązania zadania optymalizacji w każdej 
z kolejnych chwil próbkowania. 
Jest to struktura przeznaczona głównie dla modeli pozo
stających przez dłuższe okresy w pobliżu punktów rów
nowagi. Z drugiej strony podejście MPC-NSL może 
okazać się niewystarczające, jeśli w pewnym zakresie 
obiekt przyjmie charakter silnie nieliniowy, lub szybkim 
przechodzeniu do odległych punktów równowagi [1]. 
Wykorzystując regulator MPC-NSL oraz model krajal
nicy określony w postaci przestrzeni stanu przeprowa
dzono szereg symulacji przy narzuconych ogranicze
niach. Przebadano między innymi wpływ wydłużenia 
horyzontu sterowania przy odpowiedzi na skok zakłó
cenia oraz wpływ zmian macierzy wagowych składo
wych wektora uchybów oraz tłumienia prędkości stero
wań (rys 4). 

-
itffi~ 
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Rys. 4. Wpływ zmian wag trajektorii referencyjnej oraz 
tłumienia prędkości sterowań 

W trakcie prowadzonych badań symulacyjnych prze
prowadzono symulacje dla modelu krajalnicy, uzupeł
nionego o zewnętrzny model zakłóceń. 
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Rys. 5. Wyniki symulacji z dołączonym modelem za
kłóceń 

Na podstawie symulacji przeprowadzonych dla takiego 
kontrolera można mówić o zadowalających efektach 
regulacji wydajnością, nawet przy stosunkowo krótkich 
horyzontach ster.:iwania, co zobrazowano na rys. 5. 

6. PODSUMOWANIE 

Metody regulacji predykcyjnej złożonym, nieliniowym 
obiektem stanowią wciąż otwarte zagadnienie dla badan 
naukowych. Jednym z najistotniejszych aspektów regu
lacji MPC jest stworzenie odpowiednich modę.li , za
równo do syntezy kontrolera jak i odwzorowania same-

go procesu na rzecz symulacji. Najlepiej, aby modele te 
wiernie odwzorowywały proces w całym zakresie pra
cy, ale z drugiej strony były na tyle proste, aby nie wy
dłużać czasu obliczeń i stwarzać możliwość zastosowań 
on-line. Jest to związane z poruszonym problemem 
redukcji rzędu modelu. 
Zastosowanie modeli w postaci równań stanu jest po
dejściem ogólnym, wygodnym do analizy algorytmów 
MPC, w sposób naturalny, umożliwiające przejście do 
modeli nieliniowych. Było to jedną z głównych przy
czyn wyboru takiej struktury w trakcie procesu identy
fikacji. 
Przedstawiony algorytm MPC-NSL umożliwia przenie
sienie korzystnych cech liniowych algorytmów predyk
cyjnych do regulacji nieliniowej. Na jego podstawie 
przeprowadzono symulacje, w ramach których można 
stwierdzić, że wydłużenie horyzontu sterowania ko
rzystnie wpływa na wynik predykcji. Ponadto duże 
wartości wag trajektorii referencyjnej w stosunku do 
wag tłumienia prędkości sterowań wpłynęło negatywnie 
na sterowania. Dodatkowy wniosek stanowi pojawienie 
się oscylacji w przypadku zastosowania jako model 
wewnętrzny w regulatorze, modelu o wąskim zakresie 
wydajności przy narzuconej wysublimowanej trajektorii 
referencyjnej. Potwierdza to tezę o konieczności od
powiedniego doboru modeli 
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Abstract: In this paper, a critical look into modeling 
and identification strategies for nonlinear model predic
tive control applications are presented. General model
ing requirements for nonlinear model predictive control 
applications are discussed. Then, generał idea, strengths 
and weaknesses of designed NMPC controller are ex
amined as well as MPC-NSL solution is put forth. Some 
simulation results are presented. The paper is concluded 
with a discussion of current research effects. 
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