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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje návrh adaptivního optimálního regulátoru a jeho 

nastavení. Samostatně i jako součást regulátoru jsou porovnány metody identifikace 

pomocí neuronových sítí a nejmenších čtverců s exponenciálním a se směrovým 

zapomínáním. Adaptivní optimální regulátor je vyzkoušen na fyzikálním modelu a 

porovnán s pevně nastaveným PSD regulátorem. Jsou ukázány a vyzkoušeny možnosti 

implementace adaptivního optimálního regulátoru do programovatelného automatu 

B&R. 
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Abstract 

Master’s thesis describes adaptive optimal controller design and its settings. 

Identification with principles of artificial intelligence and recursive least squares 

identification with exponential and directional forgetting are compared separately and as 

part of controller. Adaptive optimal controller is tested on physical model and compared 

with solidly adjusted PSD controller. Possibilities of implementation of adaptive 

optimal controller into programmable logic controller B&R are show and tested. 
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1 ÚVOD 

Adaptivní regulátory průběžně identifikují regulovanou soustavu a nastavují 

svoje parametry tak, aby odpovídaly aktuálním dynamickým vlastnostem řízené 

soustavy. Umožňují tím zachovat kvalitu regulace soustavy, která mění svoje 

parametry v čase, typicky opotřebením, stárnutím. 

 

Základem adaptivních regulátorů je průběžná identifikace. Nejznámější je 

metoda nejmenších čtverců s různými úpravami, jako je exponenciální zapomínání, 

směrové zapomínání. Nejnovější metody identifikace jsou založeny na principech 

umělé inteligence, konkrétně neuronových sítích. V práci budou použity a porovnány 

oba zmíněné přístupy k identifikaci. 

 

Na základě znalosti soustavy, získané pomocí identifikace, je možné provádět 

syntézu různých řídicích algoritmů - PSD, Minimum Variance, Pole Placement, LQ 

regulátory a dalších. Tato práce se bude zabývat pouze adaptivními LQ regulátory a 

pro porovnání i pevně nastavenými PSD regulátory. 

 

Budou ukázány možnosti implementace adaptivních optimálních regulátorů 

do programovatelného automatu B&R. Implementací se ověří složitost algoritmu a 

jeho aplikovatelnost v souvislosti s výpočetním výkonem součastných 

programovatelných automatů. 

Regulátory budou testovány na fyzikálních soustavách řízených 

programovatelným automatem B&R propojeným s programem MATLAB. 
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2 PSD REGULÁTOR 

PSD regulátor je diskrétní podoba spojitého PID regulátoru. Obrázek 1 

ukazuje schéma PSD regulátoru, který je použit v této práci pro porovnání 

s adaptivním optimálním regulátorem. Regulátor obsahuje filtraci derivační složky. 

 

 

Obrázek 1: schéma PSD regulátoru 

 �� … perioda vzorkování � … proporcionální zesílení �� … integrační časová konstanta �� … derivační časová konstanta � … filtrační konstanta, � � 	 3,20 � 
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3 OPTIMÁLNÍ REGULÁTORY 

3.1 KRITÉRIUM OPTIMALITY 

Cílem optimálního řízení je dosáhnout nejlepšího řízení podle kriteriální 

funkce. Obecná kriteriální funkce dynamické optimalizace má tvar 

 � � Φ������� � � ���, �, ������
� 

 (2.1)  

kde funkce Φ������� hodnotí cíl trajektorie (je závislá pouze na koncovém stavu) 

a funkce ! ���, �, �������  hodnotí průběh trajektorie. Proměnné �" (��) mají význam 

počátečního (koncového) času řízení, � je stav systému a � je vstup systému. Nyní je 

hledán extrém kriteriální funkce a řízení ���, �� pro které je tato podmínka splněna 

nazýváme optimální řízení �#��, ��. Při optimálním řízení se stav systému pohybuje 

po optimální trajektorii stavového prostoru. 

 U regulátorů je požadováno, aby co nejlépe sledovaly žádanou hodnotu, proto 

se k jejich hodnocení používají následující kritéria: 

 � � ! |%��� & %�∞�| ��("  … lineární � � ! )%��� & %�∞�*+ ��("  … kvadratické � � ! |%��� & %�∞�| · � ��("  … ITAE � � ! )-�)%��� & %�∞�*+ � -+����+*��( "  … kromě odchylky uvažuje i akční 

zásah %��� … regulační odchylka -�, -+ … váha regulační odchylky, akčního zásahu 

 

 

3.2 METODY VÝPO ČTU OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ 

Při řešení optimálního řízení se jedná o problém dynamické optimalizace. 

Tento problém může být řešen pomocí několika metod [1]: 
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• Lagrangeovy multiplikátory 

• Hamiltonův princip 

• Bellmanovo dynamické programování 

• Pontrjaginovův princip minima 

 

Dynamické programování se od ostatních metod liší tím, že problém hledání 

optimální trajektorie rozkládá na dílčí části (kroky, etapy). V každém kroku se pak 

hledá optimální trajektorie k dalšímu kroku. Toto řešení vychází z úvahy, že ať se 

systém nachází v jakémkoli bodě stavového prostoru, nezáleží na předchozích 

stavech, ale pouze na trajektorii, která je zvolena v aktuálním bodě. Najde se tedy 

optimální trajektorie v posledním kroku k cíli, v předposledním kroku k poslednímu 

kroku, … a tímto způsobem je získána celková optimální trajektorie. 

Důležitou vlastností dynamického programování je výsledné rekurentní 

řešení, což je vhodné pro numerický výpočet. 

3.3 LQ REGULÁTOR 

3.3.1 Odvození LQ regulátoru 

LQ regulátor pracuje s lineárním modelem systému a kvadratickým kritériem 

optimality (L – linear system, Q – quadratic cost).  Model systému je popsán 

rovnicemi 

 
��.� � /��. & 1� � 1��. & 1� 2�.� � 3��.� 

(2.2)  

 

Kritérium optimalizace je 

 � �  ����45���� � 6 ��.�47��.� � ��.�48��.�9:�
;<"  (2.3)  

kde � je stav systému, � je vstup, 2 je výstup v krocích . � 0 … � a 5, 7, 8 jsou 

váhové matice. Matice 5 > 7 musí být pozitivně definitní a matice R pozitivně 

semidefinitní aby bylo splněno 

 ����45 ���� � 0 (2.4)  
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��.�47��.� � 0 ��.�48��.� ? 0 

 

Tato podmínka zajišťuje existenci minima kriteriální funkce. Nyní hledáme 

optimální (lineární) řízení �#, ve tvaru 

 ��.�# � &��.���.� (2.5)  

 

Podle [1] můžeme odvodit LQ regulátor. Kritérium (2.3) může být přepsáno do tvaru 

 
��. & 1� �  ����45���� � ��� & 1�47��� & 1�� ��� & 1�48��� & 1� 

(2.6)  

 

Do rovnice (2.6) dosadíme ��.� z rovnice (2.2) 

 

��. & 1� � )/��. & 1� � 1��. & 1�*45�.�)/��. & 1�� 1��. & 1�* � ��. & 1�47��. & 1�� ��. & 1�48��. & 1� 

(2.7)  

a upravíme 

 

��. & 1� � ��. & 1�48��. & 1�� ��. & 1�4)/45�.�/ � 7*��. & 1�� 2��. & 1�4/45�.�1��. & 1�� ��. & 1�4145�.�1��. & 1� 

(2.8)  

 

Nyní se hledá minimum (extrém) kritéria optimality – vypočte se parciální derivace a 

položí rovna nule 

 

@��. & 1�@��. & 1� � 28��. & 1� � 2145�.�/��. & 1�
� 2145�.�1��. & 1� � 0 

(2.9)  

 

Odtud může být určena velikost optimálního akčního zásahu 

 
��. & 1�# � &)145�.�1 � 8*:�145�.�/��. & 1�� &��. & 1���. & 1� 

(2.10)  
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 ��. & 1� � )145�.�1 � 8*:�145�.�/ (2.11)  

 

Optimální hodnota kritéria �# se získá dosazením (2.10) do (2.8) za � � �# 
 

��. & 1�# � ��. & 1�4)��. & 1�48��. & 1� � 7 � /45�.�/& 2/45�.�1��. & 1�� ��. & 1�4145�.�1��. & 1�*��. & 1� 

(2.12)  

 

Dosazením do rovnice (2.12) za � z (2.11) a úpravou se získá 

 
��. & 1�# � ��. & 1�4)7 � /45�.�/& /45�.�1)145�.�1 � 8*:�145�.�/*��. & 1� 

(2.13)  

 

Když se označí matici 5�. & 1� 

 5�. & 1� �  7 � /45�.�/ & /45�.�1)145�.�1 � 8*:�145�.�/ (2.14)  

 

získá se rekurzivní algoritmus pro výpočet kovarianční matice 5�.�. S využitím 

rovnice (2.11) může být rovnice napsána ve tvaru 

 5�. & 1� � /45�.��/ & 1��. & 1�� � 7 (2.15)  

 

Optimální hodnota kritéria �# může být také získána dosazením (2.10) do (2.7) 

 

��. & 1�# � )/��. & 1� & 1��. & 1���. & 1�*45�.�)/��. & 1�& 1��. & 1���. & 1�*� A��. & 1�47��. & 1�� )��. & 1���. & 1�*48)��. & 1���. & 1�*B ��. & 1�# � ��. & 1�4))/ & 1��. & 1�*45�.�)/ & 1��. & 1�*� 7 � ��. & 1�48��. & 1�*��. & 1� 

(2.16)  

 

odtud je pak Riccatiho rovnice ve tvaru 

 
5�. & 1� � )/ & 1��. & 1�*45�.�)/ & 1��. & 1�* � 7� ��. & 1�48��. & 1� 

(2.17)  
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Uvedené odvození LQ regulátoru může sloužit jako vzor pro odvození 

dalších LQ regulátorů s jinými požadovanými vlastnostmi (formulovanými do 

optimalizačního kritéria). 

 

3.3.2 Stacionární LQ regulátor 

Odvozený regulátor je časově proměnný, matice ���� se mění 

s posouvajícím se horizontem kritéria optimality �. Kvůli výpočetním nárokům 

tohoto regulátoru se používá stacionární LQ regulátor s nekonečným horizontem � C ∞. Pro stacionární regulátor je nutné spočítat kovarianční matici 5��� pro � C ∞. Výpočet může být proveden iteračně, pomocí Kleinmanova algoritmu 

popsaného v [1], nebo analyticky podle [2]. U stacionárního regulátoru zůstává 

matice ���� stále stejná. 

 

3.3.3 Sledování referenční trajektorie 

Regulátor pracující podle kritéria (2.3) pracuje tak, aby dostal všechny stavy 

z počátečních hodnot do nuly. Sledování referenční trajektorie lze dosáhnout 

modifikací optimalizačního kritéria 

 �D�.� � %�.�47%�.� � ��.�48��.� (2.18)  

 %9 je regulační odchylka v kroku �. 

 %�.� � E�.� & 2�.� � E�.� & 3��. & 1� (2.19)  

 

Pro výpočet regulátoru je potřeba znát budoucí žádanou hodnotu. Není-li 

budoucí žádaná hodnota známá, použije se pro predikci jednoduchý model 

 E�.� � E�. & 1� (2.20)  

 

a rozšíříme jím model systému (2.2) 

 F��.�E�.�G � H/ 00 1I F ��. & 1�E�. & 1�G � H10I ��. & 1� (2.21)  
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Nový stavový vektor a matice systému jsou 

 �D�.� � F ��.�E�.�G (2.22)  

 /D � H/ 00 1I (2.23)  

 1D � H10I (2.24)  

 

Dosazením (2.19) do (2.18) se získá nová penalizační matice 7J 

 

�J � 6)%4�.�7%�.� � �4�.�8��.�* �9
;<"  

� 6 H�E�.� & 3��.��47���.� & 3��.�� � �4�.�8��.�I9
;<" � 

� 6 K)��.� E�.�* H– 34M I 7)&3 M*)��.� E�.�*49
;<"

� �4�.�8��.�N � 

� 6 F�D4�.� F3473 &347&73 7 G �D�.� � �4�.�8��.�G9
;<"  

(2.25)  

 7D � F3473 &347&73 7 G (2.26)  

 �D � )�� �+* (2.27)  

 

Optimální řízení � je 

 ��.� � &�D�D�.� (2.28)  
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Obrázek 2: schéma LQ regulátoru bez integrační složky 

3.3.4 Integrační složka 

Regulátor odvozený v předchozí kapitole neobsahuje integrační složku a není 

tak schopen vyregulovat poruchu. Integrační složka se označí 5% 

 
5%�. � 1� � 5%�.� � E�.� & 2�.� � � 5%�.� � E�.� & 3��.� 

(2.29)  

 

Opět se rozšíří model systému 

 
O ��.�E�.�5%�.�P � Q / 0 00 1 0&3 1 1R O ��. & 1�E�. & 1�5%�. & 1�P � Q100R ��.� 

�DD�.� � /DD�DD�. & 1� � 1DD��. & 1� 

(2.30)  

 

Kriteriální funkce bude mít tvar 

�DD � 6)%4�.�7%�.� � 5%4�.�7ST5%�.� � �4�.�8��.�* �9
;<"  

� 6 H�E�.� & 3��.��47�E�.� & 3��.�� � 5%4�.�7ST5%�.� � �4�.�8��.�I9
;<" � 

� 6 F�D4�.� F3473 &347&73 7 G �D�.� � 5%4�.�7ST5%�.� � �4�.�8��.�G9
;<" � 

(2.31)  

-K2

-K1

B Cz-1

A
Řízený systém

w�k� u�k� x�k�1� x�k� y�k�
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� 6 `)��.� E�.� 5%�.�* O3473 &347 0&73 7 00 0 7STP )��.� E�.� 5%�.�*49
;<"

� �4�.�8��.�a 

 7ST je penalizační koeficient integrační složky. Označíme se 7JJ 
 7DD � O3473 &347 0&73 7 00 0 7STP (2.32)  

 �DD � )�� �+ �b* (2.33)  

 

Optimální řízení � je 

 ��.� � &�DD�DD�.� (2.34)  

 

 

Obrázek 3: schéma LQ regulátoru s integrační složkou 

 

3.3.5 Omezení přebuzení integrační složky 

Při použití integrační složky v regulátoru může docházet k prodloužení 

přechodného děje v případě, že akční člen není schopen dosáhnout požadované 

vstupní hodnoty. Skutečný vstup do soustavy je potom menší, než požadovaný vstup, 

-K2

z-1
-K1

-K3
B Cz-1

A
Řízený systém

w�k� u�k� x�k�1� x�k� y�k�
Se�k�
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a hodnota na integrátoru dále roste, tento jev se nazývá přebuzení integrační složky 

(windup). Omezení přebuzení integrační složky (antiwindup) je možné řešit různými 

způsoby – zastavení integrace, pokud je žádaný akční zásah větší, než skutečný, je 

jedna možnost. Obrázek 4 ukazuje dynamické omezení integrační složky. 

 

Obrázek 4: schéma LQ regulátoru s dynamickým omezením integrační složky 

 

Různou volbou parametru e lze dosáhnout různého chování při omezení 

akčního zásahu, jak ukazuje Obrázek 5. Obrázek 6 a Obrázek 7 ukazuje průběh 

hodnoty na integrátoru a průběh akčního zásahu. 

-K2

z-1
-K1

-K3
B Cz-1

A
Řízený systém

w�k� u�k� x�k�1� x�k� y�k�
Se�k�

αK3
1

Saturation
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Obrázek 5: vliv volby g na odezvu na jednotkový skok 

 

 

Obrázek 6: vliv volby g na průběh hodnoty na integrátoru 
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Obrázek 7: vliv volby α na průběh akčního zásahu 

 

Obrázek 8: odezva na jednotkový skok při různých řešeních antiwindupu 

Dynamické omezení integrační složky na Obrázek 8 mělo parametr e � 6 a 

má nejméně kmitavou odezvu na jednotkový skok. Velikost překmitu byla tímto 

způsobem řešení omezení integrační složky uměle snížena, což je dobře patrné z 

Obrázek 9. Dobrých výsledků dosahuje i metoda zastavení integrace při omezení 
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-10

0

10

20

30

40

50

α�4α�6α�8

omezení akčního zásahu

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

bez omezení integrační složky

dynamické omezení integrační složky

omezení integrační složky zastavením integrace



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 20 

akčního zásahu a především velikostí překmitu více odpovídá překmitu, s jakým by 

byla veličina vyregulována bez omezení akčního zásahu. 

 

 

Obrázek 9: průběh hodnoty na integrátoru při různých řešeních antiwindupu 

3.3.6 Volba váhových koeficientů kriteriální funkce 

V kriteriální funkci pro sledování referenční trajektorie (2.18) na uživateli 

zůstává volba penalizace odchylky 7 a penalizace akčního zásahu 8. Jejich výběr 

usnadňuje skutečnost, že výsledné řízení není ovlivněno každou konstantou zvlášť, 

ale jejich poměrem. Určení jednoho parametru (poměru 7 a 8) při nastavování 

regulátoru už je snadné. 

Přidáním integrační akce do regulátoru přibývá v kriteriální funkci (2.31) 

další parametr 7kT. Chování regulátoru je nyní ovlivňováno poměrem mezi 

parametry 7, 7kT a 8. Je-li jeden z parametrů (např. 7) zvolen jako pevný, lze 

volbou ostatních dvou parametrů (7kT a 8) dosáhnout všech možných nastavení 

regulátoru. Podle potřeby může být dosaženo méně kmitavé odezvy na jednotkový 

skok zvyšováním penalizace 8 a snižováním penalizace 7kT. Kvalitu regulace 

vypočtenou podle kvadratického, lineárního a ITAE kritéria ukazuje Obrázek 10 až 

Obrázek 12. Podle očekávání dává kvadratické kritérium nejnižší hodnoty. 
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Obrázek 10: hodnota kvadratického kritéria v závislosti na volbě penalizace 

akčního zásahu l a integrační akce mno, m � p 

 

Obrázek 11: hodnota lineárního kritéria v závislosti na volbě penalizace 

akčního zásahu l a integrační akce mno, m � p 
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Obrázek 12: hodnota kritéria ITAE v závislosti na volbě penalizace akčního 

zásahu l a integrační akce mno, m � p 

3.3.7 Pseudostavová reprezentace systému 

Všechny výše uvedené varianty LQ regulátoru vyžadují znalost všech stavů 

systému. Ty jsou u reálných soustav dostupné jen zřídka. K odhadu stavů systému 

může být použit stavový rekonstruktor. LQ regulátor se stavovým rekonstruktorem 

se označuje jako LQG regulátor. 

Další možností je použít pseudostavový vektor skládající se ze zpožděných 

vstupů a výstupů. Potom je nutné odpovídajícím způsobem upravit i matice systému. 

Jako příklad je použit systém druhého řádu, model ARX. Pseudostavový vektor je 

 q�.� � `��. & 1���. & 2�2�. & 1�2�. & 2�a (2.35)  
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vektor parametrů systému r je 

 r � ` s�s+&>�&>+
a (2.36)  

 

výstup systému je pak 

 2�.� � q4r (2.37)  

 

Nový stavový model systému je takzvaná pseudostavová (vstupně-výstupní) 

reprezentace systému 

 tuu
v ��.���. & 1�2�.�2�. & 1�wxx

y � ` 01 00 0 00 0s� s+ &>� &>+0 0 1 0 a `��. & 1���. & 2�2�. & 1�2�. & 2�a � O1000P ��.� (2.38)  

 

3.3.8 Adaptivní LQ regulátor 

Pro adaptivní LQ regulátor je potřeba průběžná identifikace (rekurzivní, on-

line), jejímž úkolem je určení parametrů modelu systému a jejich průběžné 

sledování. Dále se musí při každé změně parametrů soustavy opakovat výpočet 

optimálního řízení. Zde může být problém s výpočetním výkonem řídicí jednotky, 

která výpočet provádí. Identifikace parametrů soustavy i výpočet optimálního řízení 

musí proběhnout během jedné periody vzorkování. Pro výpočet optimálního řízení 

můžeme volit jeden ze dvou způsobů: 

• v každé periodě bude počítáno optimální řízení s konečným horizontem 

z počátečních podmínek, kde horizont optimalizace bude volen s ohledem na 

čas nutný k výpočtu 

• při výpočtu se bude vycházet ze stavu, který byl vypočítán v předchozím 

kroku a provede se jen určený počet iterací Riccatiho rovnice. [3] uvádí, že 

dostačuje i jedna iterace. Při neměnících se parametrech systému se v každé 

periodě zvyšuje horizont optimality o zvolený počet kroků. Tomuto způsobu 

výpočtu se říká iterace rozložené v čase. 
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Obrázek 13: adaptivní regulátor 
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4 IDENTIFIKACE

Cílem identifikace je vytvo

s dostatečnou přesností simuluje chování skute

přístup, kdy je pomocí nam

odpovídající model. Model odpovídá systému pouze v

okolí pracovního bodu). Parametry modelu získaného identifikací

fyzikálním veličinám systému.

Matematický model systému lze získat také pomocí matematického 

modelování. Jde o analytický p

uspořádání systému a znalosti fyzikálních zákon

přístupů. Je-li některý parametr systému známý, pomocí identifikace lze ur

zbývající parametry systému.

 

Obrázek 

 

Identifikace se skládá z

• plánování experimentu

• volba struktury modelu

• volba kritéria kvality

• odhad parametr

• validace modelu
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IDENTIFIKACE  

Cílem identifikace je vytvořit matematický model reálného

esností simuluje chování skutečného systému. Jde o experimentální 

pomocí naměřených dat (vstupu a výstupu soustavy) vytvo

odpovídající model. Model odpovídá systému pouze v rozsahu nam

okolí pracovního bodu). Parametry modelu získaného identifikací

inám systému. 

Matematický model systému lze získat také pomocí matematického 

modelování. Jde o analytický přístup, kdy je model sestaven na základ

ádání systému a znalosti fyzikálních zákonů. Možná je také kombinace obou 

který parametr systému známý, pomocí identifikace lze ur

zbývající parametry systému. 

Obrázek 14: schéma průběžné identifikace 

Identifikace se skládá z následujících kroků [1], [5]: 

plánování experimentu 

volba struktury modelu 

volba kritéria kvality 

odhad parametrů 

validace modelu 
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reálného systému, který 

Jde o experimentální 

vstupu a výstupu soustavy) vytvořen 

rozsahu naměřených dat (v 

okolí pracovního bodu). Parametry modelu získaného identifikací neodpovídají 

Matematický model systému lze získat také pomocí matematického 

ístup, kdy je model sestaven na základě znalosti 

Možná je také kombinace obou 

který parametr systému známý, pomocí identifikace lze určit pouze 
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Pro adaptivní regulátory je důležitá úloha průběžné (rekurzivní, online) 

identifikace. Jak uvádí [4], může být identifikace rozdělena do tří částí: 

• struktura modelu 

• regresní vektor (vektor pozorovaných dat) 

• algoritmus pro minimalizaci 

4.1 STRUKTURA MODELU 

Obecný lineární model systému můžeme popsat rovnicí [5]: 

 /�z:��2�.� � 1�z:��{�z:�� ��.� � 3�z:��|�z:�� %�.� (3.1)  

 

kde � je vstup, 2 je výstup, % je porucha a . je diskrétní čas. z:� je operátor posunutí 

zpět v čase, pro který platí z:���.� � ��. & 1�. z je operátor posunutí vpřed v čase. 

Tento operátor je ekvivalentem }:� resp. } používaným v Z-transformaci. S pomocí 

tohoto operátoru definujeme 

 

/�z:�� � 1 � >�z:� � ~ � >��z:�� 1�z:�� � s�z:� � ~ � s��z:�� 3�z:�� � 1 � -�z:� � ~ � -��z:�� |�z:�� � 1 � ��z:� � ~ � ���z:�� {�z:�� � 1 � ��z:� � ~ � ���z:�� 

(3.2)  

  

Tento model je pro většinu aplikací příliš obecný a používají se jednodušší 

modely, ve kterých je jeden nebo více polynomů roven jedné. 
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Tabulka 1: polynomy rovnice 3.1 používané v r

Použité polynomy 

B 

A B 

A B C 

A B D 

A B C D 

B F 

B F C D 

 

Významy zkratek v názvu model

AR  … auto-regressive

MA … moving average

X … extra input nebo exogenous inp

 

  Mezi modely s

ARMAX, ARARX a ARARMAX. Bílý šum 

rovnice. Modely s chybou výstupu jsou modely OE a BJ. Bílý šum 

výstup systému. 
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Obrázek 15: obecný model systému 

: polynomy rovnice 3.1 používané v různých strukturách model

Název struktury modelu

FIR (finite impulse response)

ARX 

ARMAX 

ARARX 

ARARMAX 

OE (output error) 

BJ (Box-Jenkins) 

názvu modelů (AR a MA se vztahují k modelu šumu):

regressive 

… moving average 

extra input nebo exogenous input (z ekonometrie) – vstup systému

Mezi modely s chybou rovnice z výše uvedených patř

ARMAX, ARARX a ARARMAX. Bílý šum  vstupuje jako chyba do diferen

chybou výstupu jsou modely OE a BJ. Bílý šum 
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zných strukturách modelů 

Název struktury modelu 

esponse) 

modelu šumu): 

vstup systému 

výše uvedených patří modely ARX, 

vstupuje jako chyba do diferenční 

chybou výstupu jsou modely OE a BJ. Bílý šum  vstupuje na 
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Predikce výstupu systému 2��.� se zapíše jako 

 2��.� � q4�.�r (3.3)  

 

kde q4�.� je pseudostavový vektor a r je vektor parametrů. Prvky vektorů q4 a r 

závisí na vybrané struktuře modelu. 

Chyba predikce � je definována 

 ��.� � 2�.� & 2��.� (3.4)  

ARX 

Rovnice modelu je 

 /�z:��2�.� � 1�z:����.� � %�.� (3.5)  

 %�.� je bílý šum. 

Predikce výstupu může být z rovnice modelu odvozena následovně 

 
�1 � >�z:� � ~ � >��z:���2�.�� �s�z:� � ~ � s��z:�����.� � %�.� 

(3.6)  

 
2�.� � �&>�z:� & ~ & >��z:���2�.�� �s�z:� � ~ � s��z:�����.� � %�.� 

(3.7)  

 
2�.� � &2�. & 1�>� & ~ & 2�. & ���>�� � ��. & 1�s� � ~� ��. & ���s�� � %�.� 

(3.8)  

 

Rovnici (3.8) lze zapsat v maticovém tvaru 

2�.� � )&2�. & 1�, … , &2�. & ���, ��. & 1�, … , ��. & ���*
tuu
uuv

>�…>��s�…s�� wxx
xxy

� %�.� 

(3.9)  
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Vektory r a q jsou definovány 

 r � A>�, … , >�� , s�, … , s��  B4
 (3.10)  

 q�.� � )&2�. & 1�, … , &2�. & ���, ��. & 1�, … , ��. & ���*4 (3.11)  

 

  Prediktor odpovídá rovnici (3.3). Estimace parametrů pomocí tohoto modelu 

se nazývá lineární regrese. 

4.2 METODA NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ 

4.2.1 Princip metody nejmenších čtverců 

Mějme model systému popsaný rovnicí 

 2��.� � r�q��.� � r+q+�.� � ~ � r�q��.� (3.12)  

 

kde 2� je výstup modelu, r�, … r� jsou hledané parametry systému, q�, … q� jsou 

regresní proměnné, . � 1, 2, … � kde � je počet period po které jsme získávali data 

pro identifikaci a � je počet parametrů soustavy. Pro zjednodušení výpočtu se 

definuje 

 

q�.� � )q��.�, q+�.�, … q��.�*4 r � )r�, r+, … r�*4 2 � )2�, 2+, … 29*4 � � )��, �+, … �9*4 

Φ � Qq4�q94 R 
(3.13)  

 

a potom 

 2� � Φr (3.14)  

 

Odchylka výstupu modelu a výstupu soustavy � je 

 � � 2 & 2� (3.15)  
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kde 2 je výstup soustavy. Potom se může napsat 

 2 � Φr � � (3.16)  

 

Protože je požadován co nejmenší rozdíl mezi výstupem soustavy a modelu, je 

navržena optimalizační funkce, pomocí které se bude tento rozdíl minimalizovat. ��� 

je norma matice �. 

 ��r� � �4� � ���+ � �2 & Φr�4�2 & Φr� (3.17)  

 

Minimum této funkce se získá, když se položí derivace podle r rovna nule. 

 
@�@r � &2Φ42 � 2Φ�Φr � 0 (3.18)  

 r � �Φ�Φ�:�Φ�y (3.19)  

 

Označí se kovarianční matice � 

 � � �Φ�Φ�:� (3.20)  

 

Nutná podmínka pro výpočet matice � je, že výraz �Φ�Φ�:� nesmí být singulární. 

4.2.2 Průběžná metoda nejmenších čtverců 

Aby šlo metodu nejmenších čtverců použít pro průběžnou identifikaci, je 

potřeba předchozí vztahy upravit do rekurentní podoby. Rovnici (3.19) může se 

přepsat do ekvivalentního tvaru 

 r�.� � Q6 q���q4���;
�<� R:� Q6 q���2���;

�<� R (3.21)  

 

Označí se 

 ��.� � Q6 q���q4���;
�<� R:�

 (3.22)  
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a potom 

 �:��.� � �:��. & 1� � q�.�q4�.� (3.23)  

 

S využitím rovnic (3.21) - (3.23) se odvodí 

 

r�.� � ��.� Q6 q���2���;:�
�<� � q�.�2�.�R �
� ��.�)�:��. & 1�r�. & 1� � q�.�2�.�* �� r�. & 1� � ��.�q�.�)2�.� & q4�.�r�. & 1�* 

(3.24)  

 

Rovnice (3.24) může být také zapsána následovně 

 
��.� � ��.�q�.� r�.� � r�. & 1� � ��.��2�.� & q4�.�r�. & 1�� 

(3.25)  

 

Rovnice (3.23) není vhodná pro výpočet, protože vyžaduje výpočet inverzní matice 

v každém kroku, což je výpočetně náročné. S pomocí lemy o inverzi matice lze 

odvodit následující podobu rekurzivní metody nejmenších čtverců 

 

��.� � ��. & 1�q�.�1 � q4�.���. & 1�q�.� 

��.� � ��. & 1� & ��.�q4�.���. & 1� r�.� � r�. & 1� � ��.��2�.� & q4�.�r�. & 1�� 

(3.26)  

 

4.2.3 Systémy s časově proměnnými parametry 

Výše uvedená metoda je vhodná pro identifikaci systémů s konstantními 

parametry, protože optimalizační kritérium (3.17) přiřazuje všem datům stejnou 

váhu. Pro identifikaci systémů s časově proměnnými parametry je potřeba redukovat 

vliv starších dat. To řeší různé metody zapomínání (exponenciální, lineární, směrové 

a jejich modifikace) zvyšováním neurčitosti parametrů v čase. 
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Exponenciální zapomínání 

Modifikuje se kritérium optimality 

 ��r� � 6 �+�9:��9
�<� �2��� & q4���r�+ (3.27)  

 

a po odvození se získá modifikovaná rovnice metody nejmenších čtverců 

 

��.� � ��. & 1�q�.�� � q4�.���. & 1�q�.� 

��.� � 1� ���. & 1� & ��.�q4�.���. & 1�� 

r�.� � r�. & 1� � ��.��2�.� & q4�.�r�. & 1�� 

(3.28)  

 

kde 0 � �+ � 1, �+ je koeficient zapomínání. Obvykle se volí 0,8 	 �+ 	 1 [2]. Pro �+ � 1 jsou rovnice (3.28) shodné s (3.26). 

 Když je proces v ustáleném stavu, data neobsahují informace o parametrech 

soustavy a zároveň probíhá zapomínání starších dat. To má za následek zhroucení 

algoritmu po určité době. V literatuře se tento jev nazývá covariance windup 

(estimator windup). Problém řeší např. proměnný faktor zapomínání nebo směrové 

zapomínání. 

Směrové zapomínání založené na dekompozici informační matice 

 Autorem tohoto algoritmu jsou Cao a Schwartz [8]. Informační matice je 

matice 8�.� � ��.�:�. V každém kroku je zapomenuta pouze specifikovaná část 

informační matice. Pouze když vektor q�.� obsahuje data ve směru vlastního 

vektoru matice ��. & 1�, vlastní číslo matice spojené s tímto vlastním vektorem se 

zvětší vydělením koeficientem zapomínání. Pokud je vstup soustavy perzistentně 

buzen, vykazuje tento algoritmus podle autorů [8] stejné chování jako algoritmus 

exponenciálního zapomínání. Pokud je proces v ustáleném stavu, zůstávají data 

v informační matici uchována a nenastane kovariance windup. 
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Algoritmus estimace parametrů je následující 

 

r�.� � r�. & 1� � ��.��2�.� & q4�.�r�. & 1�� 

��.� � ��.�q�.� � ���. & 1�q�.�1 � q4�.����. & 1�q�.� 

���. & 1� � ��. & 1� � 1 & �� q�.�q4�.�q48�. & 1�q�.� , |q�.�| � � 

���. & 1� � ��. & 1�, |q�.�| � � ��.� � ���. & 1� & ��.�q4�.����. & 1� 8�.� � �M & ��.��8�. & 1� � q�.�q4�.� 

��.� � �1 & �� 8�. & 1�q�.�q4�.�q4�.�8�. & 1�q�.� , |q�.�| � � 

��.� � 0, |q�.�| � � 

(3.29)  

 

Parametr � se volí podobně jako u exponenciálního zapomínání. Pokud je splněna 

podmínka |q�.�| � �, tzn. nová data obsahují málo informací, nejsou stará data 

zapomínána. Matice 8 je inicializována jednotkovou maticí 8 � M. 

 

4.3 NEURONOVÉ SÍTĚ 

Umělé neuronové sítě jsou jedním z oborů umělé inteligence. Jsou 

inspirovány biologickými neuronovými sítěmi a koncipovány pro požadované 

zpracování informací. Mohou být použity pro aproximaci funkcí, jako klasifikátory, 

při zpracování signálů, kompresi dat a v neposlední řadě k identifikaci systémů. 

Znalosti jsou v těchto sítích ukládány především prostřednictvím síly vazeb mezi 

neurony. Neuronová síť je charakterizována 

• použitým modelem neuronů 

• topologií 

• způsobem učení 

• způsobem vybavování 
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4.3.1 Model neuronu 

Neuron se skládá ze dvou částí – vnitřního potenciálu � a aktivační funkce ����. ��, �+, … �9 jsou vstupy neuronu, E�, E+, … E9 jsou váhy vstupů, 2� je výstup 

neuronu a w0 se nazývá práh. Vnitřní potenciál neuronu � se získá 

 

� � 6 E���
9

�<" � �4� 
� � )E", E�, … E9*4 � � )1, ��, �+, … �9*4 

(3.30)  

 

Existují i další, méně používané způsoby výpočtu vnitřního potenciálu. 

 

Obrázek 16: model neuronu (perceptron) 

 

Aktivační funkce může být jakákoli funkce, nejčastěji se používají následující [6]: 

 ���� � 11 � %:�� sigmoida, � je parametr strmosti (3.31)  

 
���� � tanh ���� hyperbolický tangent, � je parametr 

strmosti 
(3.32)  

 ���� � � 1 � � 0&1 � 	 0� práh (3.33)  

 ���� � >� � s lineární (3.34)  
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Obrázek 17: sigmoida,   � ¡ 

 

Obrázek 18: hyperbolický tangens,   � ¢ 

 

Obrázek 19: lineární funkce 

 

Obrázek 20: práh

4.3.2 Topologie sítě 

V neuronové síti je mezi sebou propojeno množství neuronů, způsob 

propojení se nazývá topologie (někdy také konfigurace) sítě. Topologie sítě může být 

efektivně popsána pomocí orientovaných grafů. Orientovaný graf se skládá z uzlů (v 

tomto případě neurony) a hran (vstupy a výstupy neuronů). Každý neuron může mít 

libovolný počet vstupních spojů a libovolný počet výstupních spojů se stejným 

signálem. 
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Obrázek 21: topologie neuronové sítě - perceptronová síť 

 

4.3.3 Učení 

Každý typ neuronové sítě má specifický učicí algoritmus. Existuje mnoho 

typů neuronových sítí: perceptron, perceptronová síť, kohonenova sít, hopfieldova 

sít, … Pro identifikaci a modelování se používá perceptron (Obrázek 16) nebo 

perceptronová síť (vícevrstvý perceptron) u kterých probíhá učení s učitelem. U 

učení s učitelem je znám požadovaný výstup neuronové sítě na rozdíl od učení bez 

učitele, kde požadovaný výstup není známý. 

Perceptronová síť s alespoň jednou skrytou vrstvou a dostatečným počtem 

neuronů dokáže aproximovat jakoukoliv spojitou vícerozměrnou funkci s libovolnou 

přesností. Vyplývá to z Kolmogorovova teorému, který říká, že každou reálnou 

spojitou funkci více proměnných lze vyjádřit pomocí spojitých funkcí jedné 

proměnné. 

Při učení se nastavují váhy neuronů tak, aby se minimalizovalo optimalizační 

kritérium. Učení neuronové sítě je tedy problém hledání minima ve vícerozměrném 

prostoru. Pro netriviální topologie sítě neexistuje analytické řešení a používají se 

iterační metody. 

vstupní vrstva

skrytá vrstva

výstupní vrstva

výstup

vstup

vstup
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4.3.4 Perceptronová síť 

Pro identifikaci a modelování nelineárních systémů je vhodná vícevrstvá 

perceptronová síť skládající se z neuronů s nelineární aktivační funkcí. Pro 

identifikaci lineárního modelu je vhodný jeden neuron s lineární aktivační funkcí. 

K učení perceptronu se nejčastěji používají algoritmy back-propagation, Levenberg-

Marquardt. 

Back-propagation 

Back-propagation, v češtině někdy uváděná jako metoda zpětného šíření, je 

klasická metoda učení neuronových sítí. Chybová funkce je definována 

 

£�E� � 6)��.�*+ �¤
;<� 6)��.� & 2�.�*+¤

;<�
� 6A��.� & ��E��.��B+¤

;<�  

(3.35)  

 

kde � je požadovaná hodnota výstupu neuronové sítě, %�.� je odchylka výstupu 

neuronové sítě od požadované hodnoty. Úprava vah probíhá podle vzorce [6] 

 E��. � 1� � E��.� & ¥ @£@E� � e�E�.� & E�. & 1�� (3.36)  

 

kde ¥ je parametr učení 0 	 ¥ 	 1 a e je moment 0 	 e 	 1, obvykle se volí 0 	 ¥ 	 0,3 a 0,6 	 e 	 0,9. 

 
@£@E� � &2 6 §�.����.�¤

;<�  (3.37)  

 §�.� � )��.� & 2�.�*�D���.�� (3.38)  

 

kde �D���.�� je derivací funkce ����.��. 

 Váhy neuronu mohou být aktualizovány po předložení každého tréninkového 

vzoru. Výsledek učení v tomto případě záleží na pořadí předložených vzorů. Tento 

přístup má pomalejší konvergenci, než dávkové (akumulované) učení. Při dávkovém 
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učení dochází k aktualizaci vah až po celém tréninkovém cyklu, během kterého se 

změna vah akumuluje. Dávkové učení má rychlejší konvergenci a nezáleží na pořadí 

předkládaných vzorů. 

4.3.5 Marquardt-Levenberg 

Algoritmus Marquardt-Levenberg je úpravou Newtonova algoritmu pro 

hledání minima funkce a může být využit pro učení neuronových sítí. Má rychlejší 

konvergenci než back-propagation a lepší stabilitu než Newtonův algoritmus. Učení 

probíhá dávkově – všechny vzory jsou předloženy najednou. 

 � � 2 & 2� (3.39)  

 £ � )��, �+, … �¨*4 (3.40)  

 {�E� � £4£ (3.41)  

 { je celková chyba. Změna vah je vypočítána podle rovnice 

 ∆� � )�4� � �M*:��4£ (3.42)  

 

kde � � ��E� je Jakobiho matice, M je jednotková matice a � je tlumící faktor 

nastavovaný v každém kroku. � � 0, pro � � 0 je tento algoritmus shodný s 

Newtonovým algoritmem. 

 � �
tu
uu
v @%�@E� ~ @%¨@E9� ª �@%¨@E� ~ @%¨@E9wx

xx
y
 (3.43)  

 « je počet trénovacích vzorů. Pro perceptron s lineární aktivační funkcí je 

 
@%¨@E9 � @�2¨ & ∑ E��¨,�9�<� �@E9 � &�¨,� (3.44)  

 

a Jakobián můžeme vyjádřit 

 � � Q&��,� ~ &��,9� ª �&��,¨ ~ &�¨,9R (3.45)  
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Celý algoritmus výpočtu je následující [4]: 

1. Inicializace vah a parametru � (vhodné je � � 0,01) 

2. Výpočet celkové chyby {��� 

3. Výpočet jakobiánu J 

4. Výpočet ∆� podle rovnice (3.42) 

5. Výpočet {�� � ∆�� 

pokud {�� � ∆�� 	 {���, tak 

  � � � � ∆� 

  � � � � � 0,1� 

jinak 

  � � �/ 

6. Konec výpočtu, dosáhne-li se �¯�°, nebo zmenší-li se chyba pod zadanou 

mez. Jinak se pokračuje krokem 2. 

4.3.6 Identifikace lineárních modelů 

Schéma identifikace ARX modelu pomocí perceptronu ukazuje Obrázek 22. 

Hledaný vektor parametrů r tvoří jednotlivé váhy vstupů neuronu. Učicí algoritmus 

perceptronu je algoritmem minimalizace kriteriální funkce. 

 

Obrázek 22: schéma identifikace pomocí neuronové sítě 
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5 IMPLEMENTACE ALGORITM Ů 

Softwarový návrh a implementace je nedílnou součástí vývoje a testování 

řídicích algoritmů, přesto bývá v této oblasti často opomíjen. Z hlediska vývoje 

softwaru se jedná o programy miniaturní velikosti, nicméně i zde může krátká 

analýza a rozbor možností implementace přinést výrazné časové úspory při 

vytváření, ladění a pozdějších úpravách programu. 

5.1 MATLAB/ SIMULINK 

Simulink je software pro modelování, simulování a analýzu dynamických 

systémů. Umožňuje rychlé modelování lineárních i nelineárních, spojitých i 

diskrétních systémů. Vytváření modelu probíhá pomocí propojování bloků 

s požadovanou funkčností a výsledkem je blokový diagram. 

Je vhodné implementovat identifikační i řídicí algoritmy jako bloky 

simulinkovského schématu, protože tyto bloky mohou být snadno začleněny do 

libovolného modelu nebo řídicí struktury. K vytváření uživatelsky definovaných 

bloků slouží S-funkce (S-function). S-funkce může být programována v M-file 

(programovací jazyk MATLAB), C, C++, nebo některých dalších programovacích 

jazycích. 

Pro rychlou implementaci je vhodné použít M-file. Na rozdíl od C a C++ je 

M-file vysokoúrovňový programovací jazyk, což přináší řadu výhod. 

Vysokoúrovňové programy obecně poskytují vyšší abstrakci programování a 

skrývají detaily hardware, na kterém běží (např. alokace a uvolňování paměti). 

Programování je tak více uživatelsky přívětivé. 

Programovací jazyk MATLAB je interpretovaný, tzn. zdrojový kód není 

překládán do strojového kódu, ale při spuštění je zpracováván pomocí programu 

nazývaného interpret. To, že je programovací jazyk interpretovaný, není vlastností 

programovacího jazyka, ale jeho implementace, protože teoreticky každý 

programovací jazyk může být kompilovaný i interpretovaný. Interpretované 

programovací jazyky přináší kromě jiných vlastností nezávislost na platformě – 

stejný zdrojový kód funguje na různých operačních systémech. Zajímavostí je, že S-
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funkce napsaná v M-file může být změněna za běhu simulace a po uložení souboru 

bude simulace bez přerušení pokračovat podle nového zdrojového kódu. 

Existují 2 typy M-file S-funkcí: Level-1 a Level-2. Ačkoli součastná verze 

programu MATLAB a Simulink podporuje oba tyto typy, je pro vytváření nových 

bloků v dokumentaci doporučeno používat Level-2 S-funkci, která je novější. 

Obrázek 23 až Obrázek 26 ukazují nové bloky Simulinku a jejich nastavení. 

 

 

Obrázek 23: blok identifikace 

 

Obrázek 24: blok regulátoru

 

Obrázek 25: nastavení bloku identifikace 
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Obrázek 26: nastavení bloku regulátoru 

 

Obrázek 27 ukazuje uspořádání bloků tvořící adaptivní optimální regulátor. 

 

Obrázek 27: blokové schéma adaptivního optimálního regulátoru v Simulinku 
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B&R Panel Systems™). Vývoj aplikací je možný v několika programovacích 

jazycích, jejich srovnání uvádí Tabulka 2. Význam zkratek je následující: LD – 

Ladder Diagram, SFC – Sequential Function Chart, IL – Instruction List, ST – 

Structured Text, AB – B&R Automation Basic, C – ANSI C. 

 

  LD SFC IL ST AB C 
Logické operace OK OK OK OK OK OK 

Aritmetika     OK OK OK OK 

Rozhodování OK OK OK OK OK OK 

Cykly       OK OK OK 

Výraz switch   OK   OK OK OK 
Dynamické 
proměnné       OK OK OK 

Funkční bloky OK OK OK OK OK OK 

Tabulka 2 možnosti programovacích jazyků [12] 

Jak lze z tabulky vyčíst, pro programování složitějších algoritmů či aplikací 

jsou vhodné pouze tři ze šesti programovacích jazyků. Pro implementaci adaptivního 

optimálního regulátoru byl vybrán programovací jazyk ANSI C, který je většinou 

používán k vytváření programových sekcí, ve kterých jsou prováděny výpočty, 

vytvářeny algoritmy, nebo je používán existující kód v jazyce C. 

Struktura programu 

Funkce je programová organizační jednotka, která při spuštění vrací právě 

jednu hodnotu (primitivní datový typ nebo výčtový datový typ) a má libovolný počet 

parametrů. Na rozdíl od funkčního bloku nemá persistentní proměnné (proměnné, 

které uchovávají svoji hodnotu mezi voláními funkčního bloku). 

Funkční blok je programová organizační jednotka, která při spuštění vrací 

jednu nebo více proměnných libovolného datového typu. Má persistentní proměnné, 

tzn. při volání se stejnými parametry nemusí nutně vracet stejné hodnoty. Funkční 

blok může vytvořit více instancí sebe sama, každá instance má vlastní persistentní 

proměnné. Funkční blok připomíná třídu v objektově orientovaném programování. 

Vytvořené funkce i funkční bloky mohou být použity jako součásti programu 

v libovolném programovacím jazyce. Aby dodržovaly konvenci zápisu programu 
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a další omezení, je možné pro jejich vytvoření použít průvodce. Je možné je 

definovat uvnitř knihovny nebo programu. Pokud jsou definovány v knihovně, mají 

globální platnost. Proto musí být jejich pojmenování jedinečné v celém projektu. 

Knihovny jsou sbírky funkčních bloků, funkcí, datových typů a konstant. Mohou být 

distribuovány se zdrojovými kódy, nebo v binární formě. 

Knihovna pro maticové výpočty 

Pro výpočet optimálního řízení i estimaci parametrů řízené soustavy jsou 

potřeba maticové výpočty. Vývojové prostředí, ani žádná knihovna neposkytuje 

žádné funkce pro práci s maticemi a bylo nutné tyto funkce naprogramovat. Vznikla 

knihovna „matrix“, která definuje nový datový typ MATRIX a funkce pro práci 

s tímto datovým typem. Obsaženy jsou pouze funkce, které byly potřebné při 

implementaci adaptivního optimálního regulátoru: 

• násobení matic 

• násobení matice skalárem 

• sčítání matic 

• sčítání matice a skaláru 

• odčítání matic 

• kopírování matic 

• transpozice 

• některé další pomocné funkce pro práci s maticemi 

 

Je možné vytvářet matice libovolné velikosti, ale je třeba brát v úvahu nároky 

na paměť a výpočetní náročnost následných operací s maticemi. Během vytváření 

matice je dynamicky alokována potřebná paměť. Alokace většího množství paměti 

může být časově náročná, a proto by vytváření matic mělo probíhat v inicializační 

části programu. 

Knihovna s adaptivním optimálním regulátorem 

 Adaptivní optimální regulátor byl implementován jako funkční blok 

v samostatné knihovně, takže lze použít více instancí regulátoru v jednom projektu. 
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Rozhraní bylo navrženo takovým způsobem, aby použití funkčního bloku odpovídalo 

zvyklostem použití PID regulátoru v knihovně LoopCont, která je standardní součástí 

prostředí Automation Studio a aby bylo použití co nejjednodušší. 

5.3 PLC B&R – GENEROVÁNÍ KÓDU Z MATLABU 

Novinkou v možnosti programování PLC B&R je automatické generování 

kódu z programu MATLAB/Simulink do projektu v programu Automation Studio. 

Slouží k tomu nástroj s názvem B&R Automation Studio Target for Simulink.  

Simulink posouvá programování PLC na vyšší úroveň. Vytvářené algoritmy je 

možné nejdříve vyzkoušet v prostředí přímo k tomu určeném (Simulink) a následně 

jedním kliknutím vytvořit zdrojový kód v jazyce C. Podporovány jsou všechny 

standardní bloky Simulinku, diskrétní bloky, Embeded MATLAB funkce a dokonce 

bloky spojitých systémů. Nejsou podporovány funkce MATLAB a Level-2 M-file S-

funkce. 

 

Obrázek 28: schéma připravené pro generování zdrojového kódu 
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6 VÝSLEDKY SIMULACÍ 

6.1 POROVNÁNÍ IDENTIFIKA ČNÍCH ALGORITM Ů 

Na porovnání identifikačních algoritmů bude použit program 

MATLAB/Simulink. Algoritmy budou testované na modelech 5� a 5+ druhého řádu 

s přenosovou funkcí  

 {���� � 2�10� � 1��� � 1� (4.1)  

 

Diskrétní přenos této soustavy s periodou vzorkování �� � 0,1� je  

 {��}:�� � 0,000 964}:� � 0,000930}:+1 & 1,895}:� � 0,896}:+  (4.2)  

  

 

Soustava 5+ ve spojité podobě 

 {+��� � 2�10� � 1��5� � 1� (4.3)  

 

a v diskrétní podobě se vzorkováním �� � 0,1 

 {+�}:�� � 0,000 198}:� � 0,000196}:+1 & 1,970}:� � 0,974}:+  (4.4)  

 

Identifikační algoritmy používají model ARX a mají následující nastavení:

Metody nejmenších čtverců 

• inicializace matice � � 10³ 

• koeficient zapomínání � � 1
Levenberg-Marquardt 

• počet trénovacích vzorů je 4 

 

Obrázek 29 ukazuje estimaci parametrů soustavy 5� s modelem ARX. 

Směrové zapomínání podle Cao, Schwartz je v tomto případě naprosto shodné 

s metodou nejmenších čtverců bez zapomínání (koeficient zapomínání je � � 1, tzn. 

data nejsou zapomínána) i s algoritmem Levenberg-Marquardt. Pokud by matice � 
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byla inicializována na větší hodnotu (� � 10�"M), dokáže metoda nejmenších čtverců 

identifikovat parametry modelu n-tého řádu v n krocích. Vstupním signálem byl 

jednotkový skok. 

 

Obrázek 29: estimace parametrů soustavy ́ p 

  

Test skokové změny 

parametrů ukazuje Obrázek 31. 

Použitý model je ARX. Soustava 

se v čase � � 10� změní ze 

soustavy 5� (4.1) na soustavu 5+ 

(4.3). Vstupním signálem pro 

identifikaci je náhodné číslo, které 

je generováno s periodou 12��, 

nulovou střední hodnotou a 

rozptylem 1 (Obrázek 30). 
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Obrázek 31: identifikace skokové změny parametrů 

Algoritmus Levenberg-Marquardt používá k identifikaci 150 trénovacích 

vzorů, tzn. v paměti má uloženo přibližně posledních 15s vstupů a výstupů soustavy. 

Po uplynutí této doby identifikované parametry okamžitě konvergují ke správným 

hodnotám. 

Algoritmus s exponenciálním zapomínáním má parametr � � 0,95. Rychlost 

konvergence identifikovaných parametrů ke správným hodnotám při skokové změně 

závisí na parametru � – pro větší hodnoty parametry konvergují pomaleji a pro � � 1 

je rychlost konvergence stejná jako u směrového zapomínání. 

Algoritmus se směrovým zapomínáním podle Cao, Schwartz (černě) má 

nejhorší konvergenci (� � 1). Paradoxně nejlepší konvergence dosahuje algoritmus 

pro � � 1, kdy je konvergence shodná s metodou nejmenších čtverců bez 

exponenciálního zapomínání. Pro každé menší � je konvergence algoritmu vždy 

horší. 
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Obrázek 32: identifikace skokové změny parametrů 

při obdélníkovém vstupním signálu a šumu na výstupu soustavy 

Obrázek 32 ukazuje identifikaci parametrů při obdélníkovém vstupním 

signálu. Na výstupu soustavy působí šum s normálním rozložením, nulovou střední 

hodnotou  rozptylem 10:�+. V čase � � 150� se soustava mění z 5�na 5+. Metoda 

nejmenších čtverců selhává, není proto zobrazena. 

Algoritmus Levenberg-Marquardt měl opět 150 trénovacích vzorů. Větší 

počet trénovacích vzorů by zvýšil odolnost proti šumu. 

U směrového zapomínání byl koeficient � � 1 pro dosažení co nejlepší 

konvergence parametrů. Algoritmus ukázal vysokou odolnost proti šumu. V tomto 

případě se ukazuje metoda nejmenších čtverců se směrovým zapomínáním jako 

nejlepší. 

6.2 ADAPTIVNÍ OPTIMÁLNÍ REGULÁTOR 

Systém tvoří soustava 5�, která se v čase � � 200� změní na soustavu 5+. Na 

výstup soustavy vstupuje šum s normálním rozložením a rozptylem 10:µ. Perioda 
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vzorkování je �� � 0,1�. LQ regulátor má nastaveno 8 � 1, 7 � 1, 7kT � 0,001. 

PSD regulátor má � � 5,5, �� � 2,5, �� � 0,5, � � 25. Oba způsoby zapomínání u 

metody nejmenších čtverců mají parametr � � 0,99 a algoritmus Levenberg-

Marquardt počet trénovacích vzorů 600. Simulace proběhla v programu 

MATLAB/Simulink - Obrázek 33 a Obrázek 34. 

LQ regulátor s identifikací s exponenciálním zapomínáním po změně 

parametrů soustavy selhal. Naopak nejlépe dopadl regulátor s identifikací se 

směrovým zapomínáním, díky odolnosti algoritmu vůči šumu. Regulátor 

s identifikací založenou na neuronových sítích reguloval o něco hůře, přestože měl 

nastavený vysoký počet trénovacích vzorů pro zvýšení odolnosti vůči šumu. 

 

 

Obrázek 33: regulace soustavy se změnou dynamiky modelu 

adaptivní LQ regulátor 

 

Na Obrázek 34 je vidět, že pevně nastavený PSD regulátor po změně 

dynamiky soustavy učinil celý systém nestabilní. 
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Obrázek 34: regulace soustavy se změnou dynamiky modelu 

PSD regulátor 

6.3 ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO MODELU 

Program MATLAB/Simulink komunikuje s PLC B&R pomocí komunikační 

knihovny Real-Time Toolbox a PVI Manager (Process Visualization Interface) po 

síti ethernet. 

6.3.1 Vyregulování poruchy 

Na vstupu soustavy začne v čase t=350s skokově působit konstantní porucha 

o velikosti 0,5. Identifikační algoritmy mají nastaven model 2. řádu, obě metody 

nejmenších čtverců parametr � � 0,99 a algoritmus Levenberg-Marquardt počet 

trénovacích vzorů 150. Perioda vzorkování je �� � 1�. Nastavení LQ regulátoru je 8 � 15, 7kT � 3, 7 � 1. Nastavení PSD regulátoru: � � 1,6, �� � 6, �� � 1,5, � � 10. 

Vyregulování poruchy je u adaptivního LQ regulátoru (Obrázek 35) i pevně 

nastaveného PSD regulátoru (Obrázek 36) podobné. PSD regulátor reaguje na 
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skokovou změnu žádané hodnoty při působení poruchy stejně jako před působením 

poruchy. U adaptivního LQ regulátoru identifikační algoritmus začne identifikovat 

poruchu a odezva na skokovou změnu žádané hodnoty se změní. Nejlepších 

výsledků dosáhl identifikační algoritmus se směrovým zapomínáním. Identifikace 

založená na neuronových sítích dosáhla nejhorších výsledků. 

 

Obrázek 35: vyregulování poruchy adaptivní LQ regulátor 
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Obrázek 36: vyregulování poruchy PSD regulátor 
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6.3.2 Změna dynamiky modelu 

Nastavení identifikace i regulátorů je stejné jako v předchozím příkladu. 

V čase t=200s dojde ke změně dynamiky soustavy. Regulátor s identifikací metodou 

nejmenších čtverců se exponenciálním zapomínáním a pomocí neuronových sítí 

(Levenberg-Marquardt) se postupně adaptuje na změněnou dynamiku soustavy. 

U regulátoru s metodou nejmenších čtverců se směrovým zapomínáním není z grafu 

žádná adaptace patrná, protože identifikační algoritmus identifikuje nové parametry 

velmi pomalu a po změně dynamiky soustavy má srovnatelnou kvalitu regulace jako 

pevně nastavený PSD regulátor. 

 

Obrázek 37: regulace soustavy se změnou dynamiky modelu 

adaptivní LQ regulátor 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

t(s)

Levenberg-Marquardt

RLS - směrové zapomínání

RLS - exponenciální zapomínání



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 55 

 

Obrázek 38: regulace soustavy se změnou dynamiky modelu 

PSD regulátor 
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7 ZÁVĚR 

V programu MATLAB/Simulink byly implementovány a porovnány 

identifikace metodou nejmenších čtverců s exponenciálním zapomínáním, metodou 

nejmenších čtverců se směrovým zapomínáním založeným na dekompozici 

informační matice a pomocí neuronových sítí s učicím algoritmem Levenberg-

Marquardt. 

Metoda nejmenších čtverců se směrovým zapomínáním založeným na 

dekompozici informační matice dosahuje při skokové změně parametrů soustavy 

v nejlepším případě stejné konvergence parametrů jako metoda nejmenších čtverců 

bez zapomínání starších dat. Na druhou stranu má tento algoritmu vysokou odolnost 

proti šumu. 

Algoritmus Levenberg-Marquardt má při skokové změně parametrů soustavy 

lepší konvergenci než metody identifikace založené na nejmenších čtvercích. 

Rychlost konvergence parametrů je ovlivněna počtem trénovacích vzorů, které si 

algoritmus pamatuje. 

Nastavení identifikačních algoritmů je vždy kompromisem mezi rychlostí 

konvergence parametrů ke skutečným hodnotám a odolností proti šumu. Nízká 

odolnost algoritmu proti šumu nemusí být nevýhoda, protože tento problém zle řešit 

filtrací vstupních dat. 

 

Byl vytvořen adaptivní optimální regulátor s různými identifikačními 

metodami v programu MATLAB/Simulink i v PLC B&R. Kromě přímé 

implementace do PLC v jazyce C byla vyzkoušena i nová možnost generování 

zdrojového kódu přímo z programu MATLAB/Simulink s pomocí nástroje B&R 

Automation Studio Target for Simulink. Tento způsob implementace algoritmů do 

PLC je velmi snadný a rychlý. Regulátor byl testován na fyzikálním modelu 

v laboratoři. 

Na simulaci bylo ukázáno, že při změně dynamických parametrů soustavy se 

zpětnovazební obvod s pevně nastaveným regulátorem může stát nestabilní, nebo se 

zhorší kvalita regulace. Adaptivní regulátory se dokážou změně soustavy přizpůsobit. 
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Pokud však selže identifikace (např. vlivem šumu, příliš krátké periody vzorkování), 

opět se může celý systém stát nestabilní. Aby bylo možno zaručit stabilitu obvodu i 

kvalitu regulačního děje při použití adaptivního regulátoru, musela by se zaručit 

správnost identifikace řízené soustavy. 
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9 POUŽITÉ SYMBOLY 

q regresní proměnné r vektor parametrů Φ regresní matice %, � odchylka � kriteriální funkce, optimalizační funkce � kovarianční matice z:� operátor posunutí v čase o jeden krok zpět 7 penalizace odchylky 7kT penalizace integrační složky 8 penalizace akčního zálahu �� perioda vzorkování �� integrační časová konstanta �� derivační časová konstanta � vstup systému E žádaná hodnota 2� výstup modelu 2 výstup systému } operátor ¶ transformace 

LQ regulátor lineární regulátor s kvadratickým kritériem optimality 

PLC Programmable Logic Controller – programovatelný automat 

RLS Recursive Least Squares – rekurzivní metoda nejmenších čtverců 
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