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Wiadomości teoretyczne 
 

1. Identyfikacja obiektów dynamicznych 

 

Dotychczasowe badania teoretyczne i aplikacyjne nad modelowaniem oraz identyfikacją obiektów 

dynamicznych były prowadzone głównie w zakresie problemów modelowania matematycznego, 

a z technicznego punktu widzenia w zakresie metod identyfikacji parametrycznej różnych struktur modeli. 

Opracowana teoria identyfikacji dotyczy przede wszystkim liniowych obiektów statycznych i dynamicznych, 

a problemy nieliniowe z uwagi na ich ogromną różnorodność i złożoność, rozwiązywane są różnymi metodami 

i technikami przybliżonymi. Pomimo opracowania bardzo wielu efektywnych algorytmów dla układów 

liniowych i częściowo dla nieliniowych ze znaną strukturą (np. rozszerzony filtr Kalmana), brak jest jednak 

ogólnej i efektywnej metodologii identyfikacji systemów nieliniowych z nieznaną strukturą. W tym kontekście 

sieci neuronowe z ich atrakcyjnymi charakterystykami stwarzają możliwość opracowania ogólnej metodologii 

identyfikacji obiektów dynamicznych i jej zastosowania w układach sterowania. Atrakcyjność stosowania sieci 

neuronowych w zagadnieniach modelowania i identyfikacji obiektów wynika przede wszystkim z ich 

możliwości aproksymacji dowolnych nieliniowości oraz dostrajania przyjętej struktury na podstawie danych 

eksperymentalnych lub innych obrazów uczących. 

Tylko w nielicznych przypadkach sterowany obiekt można uznać za statyczny i opisać zależnością: 

    kuFky       (1) 

gdzie:  u – wejście, y – wyjście, k – krok próbkowania. 

 

Sytuacja taka występuje tylko wówczas, gdy procesy przejściowe w obiekcie trwają mały ułamek okresu 

próbkowania T i mogą być pominięte. W większości przypadków (przy ograniczeniu się do jednego wejścia 

i wyjścia) mamy do czynienia z obiektami, których zależność wejście/wyjście ma formę nieliniowego 

odwzorowania F określonego wzorem: 

          1,...,,1,...,1  nkykymkukuFky     (2) 

lub: 

      kkFky yu ,1             (3) 

gdzie:       Tmkukuk 1,..., u  – wektor złożony ze składowych opóźnionych wejścia, 

      Tnkykyk 1,..., y  – wektor złożony ze składowych opóźnionych wyjścia, u(k) – sygnał 

wejściowy w chwili k,  y(k) – sygnał wyjściowy w chwili k. 

 

Wyjście y obiektu w chwili (k+1) zależy od stanu wejścia u w m oraz stanu wyjścia w n poprzednich 

chwilach. 

Obiekt liniowy można opisać zależnością: 

         1...1...1 1010   nkybkybmkuakuaky nm              (4) 

Porównując powyższe równanie z modelem sieci neuronowej opisanej wzorami (5) i (6)  

0

1

wuw
nm

i

ii 




      (5) 

 fy            (6) 

można stwierdzić, że równania te mają identyczną strukturę. Współczynniki wag wi można zinterpretować jako 

współczynniki ai oraz bi równania różnicowego (4), a sygnał wejściowy ui sieci jako sygnał złożony z wektorów 

u(k) i y(k) składowych opóźnionych odpowiednio wejścia oraz wyjścia obiektu. 

Neuronowy model dyskretnego obiektu liniowego wyrażony równaniem (4) w postaci jednowarstwowej 

sieci neuronowej przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Implementacja modelu (4) w postaci jednowarstwowej sieci neuronowej 

 

W neuronowych modelach dynamicznych obiektów nieliniowych (2) należy stosować dwuwarstwową 

(wielowarstwową) sieć neuronową np. z sigmoidalnymi funkcjami aktywacji neuronu. Sieć taka posiada 

możliwość aproksymacji dowolnych odwzorowań nieliniowych. 

Ogólną strukturę układu realizującego zadanie syntezy modelu neuronowego pokazano na rys. 2. 

Przedstawiona sytuacja odpowiada procesowi uczenia sieci neuronowej, tj. dostrajania wartości współczynników 

wag. Informacja o wartości błędu e będącego różnicą pomiędzy wyjściem procesu y, a wyjściem symulatora 

neuronowego esty , czyli 

estyye  ,             (7) 

stanowi informację wejściową w algorytmie uczenia. 

 

 

Rys. 2. Uczenie neuronowego symulatora procesu 

 

Ponieważ w układach sterowania procesy mają charakter dynamiczny, neuronowe modelowanie wymaga 

stosowania specjalnych rozwiązań. Jednym z nich może być zastosowanie sieci rekurencyjnej lub prostszych 

sieci typu propagacji wstecznej. W ostatnim przypadku jest to typowa sieć statyczna, ale poprzez umowne 

rozszerzenie wektora wejściowego i wyjściowego modelowanego obiektu o wartości w chwilach poprzednich, 

uzyskuje się efekt zachowania dynamicznego. 

Problem identyfikacji polega na wyborze odpowiednio sparametryzowanej struktury modelu, a następnie 

na estymacji parametrów poprzez minimalizację funkcji celu opartej na definicji błędu pomiędzy wyjściem 

obiektu a wyjściem modelu. Tradycyjnie w teorii identyfikacji wyróżnia się dwa rodzaje modeli: modele 

równoległe oraz szeregowo równoległe. 

 

2. Równoległy model identyfikacji 

Struktura układu z równoległym modelem identyfikacji pokazana jest na rys. 3. W strukturze tej, jednym 

z wejść modelu jest jego niezakłócone i niezaszumione wyjście  1kyest , co pozwala zwiększyć dokładność 

identyfikacji. Sieć neuronowa będąca modelem obiektu F musi być siecią rekurencyjną. 

W rozpatrywanej strukturze stabilność modelu identyfikacji z siecią neuronową, z uwagi na 

ograniczoność sygnałów wejściowych oraz wyjściowych, nie jest zagwarantowana. W konsekwencji błąd 

wyjścia e(k+1) może nie dążyć do zera. 
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Rys. 3. Struktura równoległa identyfikacji obiektu F 

 

3. Szeregowo – równoległy model identyfikacji 

W strukturze szeregowo-równoległej (rys. 4) wyjście obiektu podłączone jest szeregowo jako wejście 

modelu. 

Ponieważ w modelu nie ma sprzężenia zwrotnego do dostrajania współczynników wag sieci, można 

zastosować statyczny algorytm propagacji wstecznej. Struktura ta cechuje się większą stabilnością procesu 

strojenia współczynników wag niż struktura równoległa. Zakładając, że błąd e(k+1) dąży asymptotycznie do 

małych wartości, takich że    11  kyky est , model szeregowo-równoległy może być zastąpiony 

modelem równoległym bez poważniejszych konsekwencji praktycznych. 

Struktura ta jest mniej odporna na zakłócenia od struktury równoległej (na wejście modelu podawany jest 

zaszumiony sygnał wyjściowy obiektu y(k+1)). Jeżeli szumy pomiarowe (z1, z2) i zakłócenia (z2) działające na 

obiekt są duże, to korzystniejszą może okazać się struktura równoległa identyfikacji przedstawiona na rys. 3. 

Pojęcia duże, małe (zaszumienie, zakłócenie) są oczywiście rozmyte i nie można ich określić precyzyjnie, tym 

bardziej że mogą mieć one różny sens w przypadku każdego konkretnego obiektu. Trzeba tu posłużyć się 

doświadczeniem, wyczuciem lub też zbadać eksperymentalnie,  która struktura jest korzystniejsza. 

 

 

Rys. 4. Struktura szeregowo-równoległa identyfikacji obiektu F
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Przykład 

W przykładzie przedstawiono procedurę identyfikacji obiektu dynamicznego przez sieć neuronową. 

Procedura składa się z następujących kroków: 

 

1) Generowanie danych uczących sieć neuronową 

2) Uczenie sieci neuronowej 

3) Porównanie odpowiedzi obiektu i jego modelu neuronowego 

 

 

1. Generowanie danych uczących sieć neuronową 

 

Założono iż badany obiekt (oscylacyjny) będzie miał transmitancję opisaną wzorem: 

 

     
   

               
 

 

W celu sparametryzowania transmitancji współczynniki równania zapisano w przestrzeni roboczej 

Matlaba. Poszczególne wartości przedstawiono poniżej 

 

>>Ts = 0.01  - czas próbkowania systemu, 

>>wn=50  - pulsacja drgań, 

>>dz=0.2  - współczynnik tłumienia, 

>>Ni=3  - rozmiar wektora opóźnionych wejść obiektu, 

>>Nj=3  - rozmiar wektora opóźnionych wyjść obiektu. 

 

W programie Matlab Simulink wykonano model przedstawiony na rys. 1. Człon oscylacyjny Transfer 

Fcn jest modelowanym obiektem. Jego wymuszenie oraz odpowiedź są zapisywane do przestrzeni roboczej 

przez bloki To Workspace i To Workspace1 jako wektory U oraz Y. Wymuszenie, generowane przez blok 

Uniform Random Number, jest sygnałem quasi prostokątnym o stałym okresie (1 s) i losowo zmiennej 

amplitudzie z przedziału 1. 

 

 

Zero-Order 
Hold Uniform Random 

Number 

wn^2 

s  +2*dz*wns+wn^2 2 

Transfer Fcn 

Y 

To Workspace1 

U 

To Workspace 

Scope2 

 
Rys. 1. Model do generacji danych uczących sieć neuronową 

 

Parametry bloków: 
Uniform Random Number: 
- Initial Seed: now*10^8 

- Sample Time: 1 

Transfer Fcn: Jak na rysunku 

To Workspace: 
- Variable name: U 

- Sample Time: Ts 

- Save format: Array 

To Workspace1: 
- Variable name: Y 

- Sample Time: Ts 

- Save format: Array 

Zero-Order Hold: 

- Sample Time: Ts 
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Jako parametry symulacji przyjęto: 

– czas trwania symulacji: 10s,  

– zmienny krok symulacji,  

– algorytm rozwiązywania równań różniczkowych: ode45. 

 

Po zasymulowaniu modelu do przestrzeni roboczej zapisane zostaną dwa wektory U i Y- odpowiednio 

wektor zawierający dane wejściowe oraz wyjściowe modelu członu oscylacyjnego. Wykresy wektorów w czasie 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Przykładowe wykres zawartości wektorów U (niebieski) i Y(zielony) 

 

2. Uczenie sieci neuronowej 

Do zadania identyfikacji modelu przyjęto statyczną sieć neuronową z umowie rozszerzonym wektorem 

wejść i wyjść w celu dostarczenia do sieci wartości z przeszłych kroków. 

Wektor uczący dla sieci neuronowej jest złożony z Nj składowych opóźnionych wyjścia 

identyfikowanego obiektu y(k),..., y(k-Nj-1) oraz jego wejścia w k-tej chwili u(k) i Ni-1 wejść opóźnionych  

u(k-1),..., u(k-Nj+1). Wektor ten w k-tej chwili czasu dyskretnego ma on postać: 

          TNikukuNjkykyk 1,...,,1,..., v     (1) 

gdzie:  Ni – rozmiar wektora opóźnionych wejść obiektu, Nj – rozmiar wektora opóźnionych wyjść obiektu. 

 

Długość uczącego wektora wejściowego wynosząca Ni+Nj, jest równa liczba wejść sieci. Macierz 

wejściowa jest złożona z wektorów uczących (1) w kolejnych chwilach czasu: 

      TLkvkvkv  ,...,1,P       (2) 

gdzie:  L – liczba wektorów uczących. 

 

Oczekiwaną odpowiedzią sieci jest wartość wyjścia obiektu y. Wyjściowy wektor uczący ma postać: 

      TLkykyky 1,...,2,1 T       (3) 

Aby przeprowadzić uczenie sieci należy stworzyć macierz P złożoną z wejściowych wektorów uczących. 

Wektory te mają postać (1), a macierz ma postać (2). Potrzebny jest również wektor wierszowy T wartości 

zadanych o postaci (3). Do ich tworzenia służy odpowiednia M-funkcja, której treść przedstawiono poniżej. 

Proszę przeanalizować sposób tworzenia macierzy P oraz wektora T. 
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function [P, T] = szerczas(U,Y,Ni,Nj) 
U=U'; 
Y=Y'; 
N1=length(U); 
tp=max(Ni,Nj):N1-1; 
 
P=[]; 
for k=1:Nj 
    P=[P;[Y(tp-k+1)]]; 
end 
for k=1:Ni 
    P=[P;[U(tp-k+1)]]; 
end 
T=Y(tp+1); 

 
Komentarz do powyższej M-funkcji: 

%   [P T] = pd(U Y Ni Nj) 

%   P  - wektor wejsciowy sieci 

%   T  - wektor wyjsciowy sieci 

%   U  - wektor wejsciowy 

%   Y  - wektor wyjsciowy 

%   Ni - liczba opoznionych wygnalow wejsciowych 

%   Nj - liczba opoznionych wygnalow wyjsciowych 

 

 

Przed zastosowaniem funkcji „szerczas” wektory U i Y miały następującą postać (przykład dla 

zobrazowania działania funkcji): 

 

 U  Y 
1 1 1 101 
2 2 2 102 
3 3 3 103 
4 4 4 104 
5 5 5 105 
6 6 6 106 
7 7 7 107 
8 8 8 108 
9 9 9 109 

10 10 10 110 

 

Po zastosowaniu funkcji  „szerczas” z następującym wywołaniem   

 

[P T] = szerczas (U,  Y, 3, 5) 

 

wektory P i T wyglądają następująco 

 

P 1 2 3 4 5 6 

1 104 105 106 107 108 109 
2 103 104 105 106 107 108 
3 102 103 104 105 106 107 
4 101 102 103 104 105 106 
5 100 101 102 103 104 105 
6 4 5 6 7 8 9 
7 3 4 5 6 7 8 
8 2 3 4 5 6 7 

 

T 1 2 3 4 5 6 

1 105 106 107 108 109 110 

 

Uczenie przeprowadza się wykonując następujące polecenia: 

>> [P T] = szerczas(U,Y,Ni,Nj); 

>> net=newff([ones(Ni+Nj,1)*-3, ones(Ni+Nj,1)*3], [10 1], {'tansig' 'purelin'}); 
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>> net.trainParam.epochs=100; 

>> net.trainParam.show=2; 

>> net=init(net); 

>> [net tr]=train(net,P,T); 

 

3. Porównanie odpowiedzi obiektu i jego modelu neuronowego 

 

W celu porównania obiektu i jego modelu neuronowego w programie Simulink należy zaimplementować 

sieć neuronowa wg schematu przedstawionego na rys. 2. W blokach Discrete State-Space1 oraz Discrete State-

Space2 są zapisane dyskretne równania stanu i równania przejścia. Bloki te służą do tworzenia wektorów 

opóźnionych sygnałów wejścia oraz wyjścia modelu. Na wejście bloku Discrete State-Space1 podawany jest 

sygnał wejściowy modelu (oraz obiektu) u(k), a jego wyjściem w k-tej chwili czasu dyskretnego jest wektor 

postaci: 

        TNjkukukuk 1,...,1, u      (4) 

Na wejście bloku Discrete State-Space2 podawany jest sygnał wyjściowy modelu neuronowego ym(k+1), 

a jego wyjściem w k-tej chwili czasu dyskretnego jest wektor postaci: 

      Tmmm Njkykyk 1,..., y      (5) 

 

 

tansig 
purelin 

+ 

netsum1 

+ 

netsum 

K*u 

Matrix 
Gain1 

K*u 

Matrix 
Gain 

y(n)=Cx(n)+Du(n) 
x(n+1)=Ax(n)+Bu(n) 

Discrete State-Space2 

y(n)=Cx(n)+Du(n) 
x(n+1)=Ax(n)+Bu(n) 

Discrete State-Space1 

net.b{2} 

Constant1 

net.b{1} 

Constant 
 

Rys. 3. Model sieci neuronowej 

 
Parametry bloków: 

Discrete State-Space1: 
- A: [zeros(1, Nj-1);eye(Nj-2, Nj-1)] 

- B: eye(Nj-1,1) 

- C: [zeros(1, Nj-1);eye(Nj-1, Nj-1)] 

- D: eye(Nj,1) 

- Initial conditions: 0 

- Sample time: Ts 

Discrete State-Space2: 
- A: [zeros(1,Ni);eye(Ni-1, Ni)] 

- B: [1;zeros(Ni-1,1)] 

- C: eye(Ni, Ni) 

- D: zeros(Ni,1) 

- Initial conditions: 0 

- Sample time: Ts 

Matrix Gain: 
- Gain: net.IW{1,1} 

Constant: 
- Constant value: net.b{1} 

Matrix Gain: 
- Gain: net.LW{2,1} 

Constant1: 
- Constant value: net.b{2} 

 

Schemat z rys. 3 narysować w nowym oknie modelu programu Simulink. Bloki typu netsum oraz 

purelin są obecne w bibliotece Neural Network Blokcset, a pozostałe w bibliotece Simulink. Następnie 
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zaznaczyć wszystkie bloki i wybrać opcję Create Sysbsystem z menu Edit. Dorysować pozostałą część modelu 

przedstawioną na rys. 3 i zapisać model do pliku. 

 

 

Zero-Order 
Hold1 

Zero-Order 
Hold 

Uniform Random 
Number 

wn^2 

s  +2*dz*wns+wn^2 2 

Transfer Fcn 

In1 

In2 
Out1 

Subsystem 

Scope4 

Scope2 

 
 

Rys. 3. Model do testowania sieci neuronowej 

 

Parametry bloków: 

Uniform Random Number: 
- Initial Seed: now*10^8 

- Sample Time: 1 

Transfer Fcn: Jak na rysunku 

Zero-Order Hold, Zero-Order Hold1: 

- Sample Time: Ts 

 

Wynik symulacji został przedstawiony na rysunku 4. 
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a) 

 

b) 

Rys. 4. Wykresy otrzymane na drodze symulacji odpowiedzi członu oscylacyjnego (zielony) i nauczonej sieci 

neuronowej (czerwony) na wymuszenie skokowe (niebieski) 

a) w widoku ogólnym, b) zbliżenie fragmentu wykresu 

 


