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Motywacja

Metody sterowania procesami powtarzalnymi dostępne w
2011 roku bazowały głównie na regulatorach
multioscylacyjnych (wielorezonansowych) lub regulatorach
z uczeniem iteracyjnym (ILC = Iterative Learning Control) o
lokalnej proporcjonalnej regule uczenia.

Brak efektywnych, możliwie uniwersalnych i intuicyjnych
dla praktyków, metod strojenia tych regulatorów.
W praktyce często strojone były metodą prób i błędów.
Podobnie dobierane były filtry zapewniające krzepkość
układu regulacji, co wymagało dodatkowej wiedzy
eksperckiej.
Podczas nie w pełni udanych prób stworzenia krzepkiego
klasycznego regulatora ILC dla przekształtnika CACF VSI
z wyjściowym filtrem LC zidentyfikowano słabe strony
takiej topologii regulatora.
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Bezpośredni regulator rojowy procesu powtarzalnego

Motywacja

Metody sterowania procesami powtarzalnymi dostępne w
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Wybrane cele naukowe

Opracowanie praktycznej metody strojenia regulatorów
multioscylacyjnych, w tym dla CACF VSI, wymagającej
dobrania metodą prób i błędów jedynie jednego
skalarnego współczynnika wagi mającego bezpośredni
wpływ na dynamikę otrzymywanego układu regulacji.

Opracowanie nowych koncepcyjnie regulatorów z
uczeniem iteracyjnym, w których nie zachodzi proces
przeuczania się prowadzący do niestabilności w długim
horyzoncie czasu – regulatorów nie wymagających
projektowania dodatkowych filtrów stabilizujących.
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projektowania dodatkowych filtrów stabilizujących.
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Strojenie regulatorów przy użyciu ewolucyjnych algorytmów
optymalizacji globalnej, takich jak PSO

Pokazano efektywność takiego podejścia na przykładzie:
strojenia neuronowego regulatora prędkości pojazdu
elektrycznego;
jednoczesnego strojenia regulatorów PI prędkości i
położenia w serwonapędzie;
wyznaczania wybranych parametrów regulatora
neuronowego w napędzie z połączeniem elastycznym;
wyznaczania nastaw klasycznego regulatora ILC;
jednoczesnej optymalizacji struktury i parametrów
regulatora neuronowego procesu powtarzalnego dla CACF
VSI;
strojenia regulatora multioscylacyjnego dla trójfazowego
czteroprzewodowego falownika napięcia.
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Strojenie regulatorów multioscylacyjnych

! Optymalność nie implikuje krzepkości!

J1 =
N∑

n=1

eT (n)e(n)

J2 =
N∑

n=1

(eT (n)e(n) + β∆uT (n)∆u(n))

Zaproponowana funkcja celu wprowadza jedynie jeden
parametr (β) niezależnie od liczby implementowanych członów
oscylacyjnych.
Dla kontrastu, metoda LQR wymaga zdefiniowania metodą
prób i błędów aż dwóch współczynników wagowych dla
każdego implementowanego członu oscylacyjnego.
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Strojenie regulatorów multioscylacyjnych (cd.)
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Bezpośredni regulator rojowy procesu powtarzalnego

Strojenie regulatorów multioscylacyjnych (cd.)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10
−2.9

10
−2.8

10
−2.7

10
−2.6

10
−2.5

10
−2.4

10
−2.3

swarm iteration number  i

p
e
rf

o
rm

a
n
c
e
 i
n
d
e
x
  
J

c
o
n
tr

o
l

uCbuCa uCc

ioa

Bartłomiej Ufnalski (Faculty Board Mtg.: Sept. 21, 2016) www.ufnalski.edu.pl/habilitacja (applic.: March 2016)

www.ufnalski.edu.pl/habilitacja


Motywacja i cele naukowe
Strojenie regulatorów 1D oraz repetycyjnych 2D

Sterowanie powtarzalne jako zadanie optymalizacji dynamicznej
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Repetycyjny regulator neuronowy – oryginalna koncepcja
regulatora procesu powtarzalnego

Kształtowanie sygnału sterującego jako zadanie
optymalizacji dynamicznej, w którym krytykiem rozwiązań
jest sam obiekt regulacji (nie jest wymagana synteza
modelu dynamiki obiektu regulacji).
Globalna, tj. oceniająca efektywność sygnału sterującego
za cały okres sygnału zadanego, reguła gradientowego
uczenia w locie regulatora neuronowego.
Zaproponowanie sprzężenia w przód od zakłócenia
również w obrębie części repetycyjnej regulatora –
sprzężenia poprawiającego szybkość odpowiedzi w
kierunku z pasa na pas.
Nie są wymagane filtry dolnoprzepustowe w celu
zapewnienia stabilności układu w długim horyzoncie liczby
powtórzeń.
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Repetycyjny regulator neuronowy (cd.)
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Bezpośredni regulator rojowy – oryginalna koncepcja regulatora
procesu powtarzalnego

Punktem wyjścia było zauważenie, że proces powtarzalny
daje możliwość porównywania w zbliżonych warunkach
rozwiązań proponowanych przez poszczególnych
przedstawicieli populacji (roju cząstek). Krytykiem kierunku
ewolucji roju przechowującego próbki sygnału sterującego
może zatem bezpośrednio być ciągły proces powtarzalny.
Stochastyczna (bezgradientowa) reguła ewolucji roju
staje się prawem sterowania repetycyjnego.
Globalna reguła sterowania pozwala kształtować jakość
sterowania za cały okres sygnału zadanego. Tylko jeden
parametr funkcji celu dobierany przez projektanta.
Możliwość rozproszenia obliczeń rojowych na cały okres
sygnału zadanego – praktyczna implementacja regulatora
@10 kHz możliwa już np. na TI TMS320F2812 (150 MHz).
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Algorytm sterowania a algorytm adaptacji czy estymacji

Opracowany algorytm bezpośredniego repetycyjnego
regulatora rojowego wykorzystano ponadto m.in. do:

adaptacji nastaw regulatora nierepetycyjnego sterującego
procesem powtarzalnym oraz
nadążnej estymacji parametrów procesu powtarzalnego.
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Adaptacyjne sterowanie optymalne procesem powtarzalnym
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Bezgradientowa nadążna estymacja parametrów procesu
powtarzalnego
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Serdecznie dziękuję za uwagę!

Pełny opis osiągnięć jest dostępny pod adresem
m www.ufnalski.edu.pl/habilitacja.

Kluczowe modele zostały opublikowane na
m www.mathworks.com/matlabcentral/profile
/authors/2128309-bartlomiej-ufnalski (można wygooglować
podając słowa kluczowe: ufnalski matlab).
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