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Advanced control algorithms applied on 
industrial controllers 

Abstract: In this paper advanced control 
system Aspect is presented. Aspect is primarily 
intended for closed loop control of special 
processes that are nonlinear, slowly  time-
variant and possibly contain dead-time. Aspect 
control system contains gain-scheduling and 
automatic tuning of controller parameters. 
Controller parameters are tuned according to 
the nonlinear model which is automatically 
trained based on experiments or regular 
operation. Aspect is implemented as a software 
product which runs on several PLC platforms. 

1 Uvod 

V prispevku je opisan regulacijski sistem 
Aspect, ki vsebuje napredne samonastavljive 
regulacijske algoritme in ostalo infrastrukturo 
ter se izvaja v okviru komercialno dostopnih 
programirljivih logičnih krmilnikov. 
Regulacijski sistem Aspect je bil razvit in 
patentiran [1] ob finančni podpori Evropske 
skupnosti v okviru istoimenskega projekta iz 
Petega okvirnega programa. Rezultat razvoja je 
delujoč regulacijski sistem, ki je bil preizkušen 
in ovrednoten najprej s pomočjo simulacije in 
kasneje v okviru uporabe na nekaj realnih 
industrijskih procesih. Ključna zahteva pri 
izvedbi projekta je bila izdelati kolikor mogoče 
univerzalni regulacijski sistem, ki naj omogoča 
uspešno regulacijo t.i. zahtevnejših procesov, ki 
so lahko nelinearni, počasi časovno spremenljivi 
in vsebujejo tudi mrtvi čas. Znano je, da takšnih 
procesov s pomočjo klasičnih PID regulatorjev 

ni mogoče uspešno regulirati, vsaj ne v 
celotnem področju njihovega delovanja. 

Regulacija takšnih procesov predstavlja izziv 
za raziskovalce s tega področja, tako so v 
literaturi objavljeni številni teoretični koncepti 
naprednih regulacijskih algoritmov in sistemov, 
ki naj bi omogočali uspešno regulacijo 
zahtevnejših procesov, ki vsebujejo zgoraj 
omenjene lastnosti. Navkljub velikemu številu 
znanstvenih objav s tega področja pa je prenos 
teoretičnih rezultatov v praktično uporabo 
relativno slab, saj koncepti naprednih 
regulacijskih algoritmov poleg prednosti s seboj 
prinašajo tudi niz težav, ki zavirajo njihovo 
široko implementacijo in uporabo. Oviro za 
uporabnost predstavlja predvsem visok nivo 
zahtevane usposobljenosti za implementacijo, 
nastavitev parametrov in uporabo, kot tudi 
težave pri implementaciji v okviru obstoječih 
komercialno dostopnih gradnikov in orodij za 
izvedbo sistemov za vodenje.  

Pri razvoju regulacijskega sistema Aspect 
poudarek zato ni bil posvečen iskanju novih 
temeljnih konceptov, pač pa smo skušali izbrati 
najprimernejše obstoječe rešitve ter jih 
prilagoditi tako, da bi bila poenostavljena 
njihova implementacija in predvsem uporaba. 
Slednje je med drugim pogojeno z možnostjo 
učinkovite avtomatske nastavitve regulacijskih 
parametrov. 

2 Koncept regulacijskega sistema Aspect 

Regulacijski sistem Aspect je implementiran 
v obliki programske opreme, ki je zgrajena 
modularno ter se sestoji iz treh glavnih 
sestavnih delov oziroma modulov: 
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• glavni programski modul, ang. ''run-time'' 
modul, oznaka RTM, 

• operaterski vmesnik, ang. ''human machine 
interface'' oznaka HMI, 

• orodje za konfiguriranje, ang. 
''configuration tool'', oznaka CT, 

 
RTM vsebuje vse glavne funkcije 
regulacijskega sistema (regulacijski algoritmi, 
nastavitev regulacijskih parametrov, učenje 
modela procesa, ocena kvalitete regulacije, 
koordinacija, ipd.) in poteka na programirljivem 
logičnem krmilniku. 

HMI je izveden v okviru komercialno 
dostopnih operaterskih vmesnikov ali v okviru 
osebnega računalnika in omogoča posege 
operaterja v sistem ter prikazuje glavne signale 
procesa ter status RTM modula. 

CT je programsko orodje, ki deluje na osebnem 
računalniku in omogoča konfiguriranje oziroma 
prilagoditev glavnega programskega modula 
RTM glede na zahteve in lastnosti procesa. 
Med konfiguriranjem je med orodjem za 
konfiguriranje CT in glavnim programskim 
modulom RTM vzpostavljena dvosmerna 
komunikacijska povezava. 

V nadaljevanju bomo vso pozornost posvetili 
glavnemu programskemu modulu RTM ter si 
ogledali njegovo zgradbo in način delovanja. 
Osnova RTM-a so trije napredni regulacijski 
algoritmi (1. PID regulator z mehkim 
razvrščanjem ojačenj, 2. prediktivni regulator s 
kompenzacijo mrtvega časa, 3. nevro-PID 
regulator). V prispevku se bomo omejili le na 
uporabo prve izmed treh možnosti, to je PID 
regulator z mehkim razvrščanjem ojačenj. 
Regulacijski parametri vseh treh algoritmov se 
določajo avtomatsko in sicer na podlagi 
informacije o procesu, ki je zapisana v obliki 
nelinearnega modela. Slednji je izveden v obliki 
množice lokalnih linearnih modelov nizkega 
reda, ki se medsebojno mehko preklapljajo 
glede na trenutno vrednost izbrane krmilne 
veličine (scheduling variable). Na ta način je 
možno opisati obnašanje nelinearnega procesa v 
širokem območju delovanja. Nelinearni model 
se pridobi eksperimentalno s pomočjo procedure 

za identifikacijo, bodisi med regularnim 
delovanjem procesa, bodisi s pomočjo 
namenskega eksperimenta. RTM modul je 
nadalje sestavljen iz ločenih funkcijskih enot, ki 
jih v nadaljevanju na kratko predstavljamo: 

2.1 Enota za regulacijo 
Enota za regulacijo, ang. Control Algorithm 

Agent (CAA), izvaja zaprto-zančno regulacijo 
procesa. Osnovni regulacijski algoritem je PID 
regulator, izveden v hitrostni obliki ter 
nadgrajen z razvrščanjem ojačenj, izvedenim s 
pomočjo mehke logike (PID Fuzzy-gain 
scheduling controller; PID FGSC, [2]). 
Regulacijski algoritem vsebuje tudi avtomatsko 
nastavitev parametrov in sicer na osnovi 
nelinearnega modela procesa. Podprti so trije 
načini delovanja: 

• avtomatski (AUTO) – vključuje vse 
funkcije regulacijskega algoritma, 

• varni (SAFE) – PID regulator s fiksnimi 
parametri, ki omogočajo stabilno, a ne 
nujno optimalno regulacijo, 

• ročni (MAN) – ročni način spreminjanja 
izhoda regulatorja ter mehki preklop v 
avtomatski način delovanja. 

Enota za regulacijo je realizirana v treh nivojih, 
kot je prikazano na sliki 1: 

Nivo regulacije vključuje omenjeni osnovni 
PID regulacijski algoritem, izveden v hitrostni 
obliki, ki vključuje zahtevane ''industrijske'' 
lastnosti, kot so omejitve izhoda in hitrosti 
spremembe izhoda, zaščita proti integralskemu 
pobegu ter brezudarni preklopi med 
avtomatskim in ročnim načinom delovanja. 

Nivo razvrščanja ojačenj izvaja mehke 
preklope med posameznimi seti regulacijskih 
parametrov ki ustrezajo posameznim lokalnim 
modelom. Preklopi se izvajajo s pomočjo mehke 
logike z uporabo trikotnih pripadnostnih 
funkcij, upoštevajoč trenutno vrednost krmilne 
veličine (scheduling variable). 

Nivo avtomatske nastavitve parametrov 
regulatorja določa sete parametrov regulatorja, 
ki ustrezajo parametrom posameznih lokalnih 
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linearnih modelov. Nastavitev se sproži vsakič, 
ko se pojavi nov lokalni model, oziroma se 
osvežijo parametri določenega obstoječega 
lokalnega modela. Diskretni lokalni model se 
najprej pretvori v časovno zvezno obliko, na 
podlagi le-te pa se izračunajo parametri 
regulatorja. Določitev parametrov sloni na 
''magnitude optimum'' kriteriju in na uporabi 
metode ''večkratne integracije'' [3]. 

NIVO AVTOMAT. 
NASTAVITVE 
PARAMETROV 

LOKALNI MODELI 
LMj = [a1j, a2j, b1j, b2j, duj, sj] 

AVTOMATSKA NASTAVITEV 
REGULACIJSKIH PARAMETROV 

SETI REGULACIJSKIH PARAMETROV CPj = [ Kpj  Tij  Tdj  sj 
]

način avt. 
nastavitve  
beta, KTd, 
Kid,Kmax, Tsamp 

NIVO 
RAZVRŠČANJA 
OJAČENJ 

SETI REGULACIJSKIH 
PARAMETROV: 
CPM = [ CP1  CP2  ... CPm ] 

KRMILNA 
VELIČINA 
s(k) MEHKO RAZVRŠČANJE 

OJAČENJ 

β1, ..., βm 

 

MEHČANJE 
(FUZZIFIKACIJA) 

REZULTIRAJOČI SET 
REGULACIJSKIH 
PARAMETROV ZA s(k) 
CP = [ Kp  Ti  Td  s  ]T 

NIVO 
REGULACIJE 

PID REGULATOR, 
ANTI-WINDUP,  
IZBIRA NAČINA 
DELOVANJA 

OMEJITVE 
AMPLITUDE 
IN 
HITROSTI 

SIGNALI PROCESA 
r(k), y(k),  
uu(k–1), u(k–1) 
način delovanja, um 

uu(k) u(k) 

 
Slika 1: Zgradba enote za regulacijo 

2.2 Enota za učenje modela 
Enota za učenje modela, ang. On-line Learning 
Agent (OLA), je namenjena pridobivanju novih 
lokalnih modelov, ki so točnejši od obstoječih. 
Učenje se izvaja periodično ali na zahtevo 
nadzornega sistema (OS). Ker gre za računsko 
zahtevno opravilo, se učenje izvaja kot opravilo 
z nižjo prioriteto v okviru večopravilnega 
operacijskega sistema programirljivega 
krmilnika. Učenje poteka po naslednjih korakih: 

Analiza vzbujanja preveri, če so variance 
signalov procesa iz sklada preteklih vrednosti 
nad določenim pragom, saj je zadostnost 
vzbujanja pogoj, da se učenje lokalnih modelov 
sploh lahko izvede. 

Dovoljenje za učenje je dano le tistim lokalnim 
modelom, katerih vsota pripadnostnih funkcij 
(normalizirana glede na dolžino sklada preteklih 
vrednosti) preseže postavljen prag. 

Identifikacija lokalnih modelov se izvaja s 
pomočjo metode pomožnih spremenljivk, 
nadgrajene z mehanizmom za preklop modelov 
s pomočjo mehke logike (FIV; Fuzzy 
Instrumental Variables). Identifikacija se izvede 
za vsak lokalni model, za katerega je bilo dano 
dovoljenje za učenje. Rezultat identifikacije 
določenega lokalnega modela sta dva linearna 
modela in sicer model prvega reda ter model 
drugega reda. Metoda FIV se inicializira s 
pomočjo klasične metode najmanjših kvadratov 
(LS). 

ANALIZA 
VZBUJANJA

KOPIRANJE 
MODELA IZ MIA

IZBOR VZBUJANIH 
LOKALNIH MODELOV

IDENTIFIKACIJA 

ZAČETNI MODEL 
(INICIALIZACIJA)

LS METODA 
IDENTIFIKACIJE 

IV METODA 
IDENTIFIKACIJE

PRENOS NAJBOLJŠEGA 
MODELA V MIA 

VERIFIKACIJA/VALIDACIJA 

KONČANJE, ČE NI DOVOLJ 
VZBUJANJA 

(ZA VSAK LOKALNI 
MODEL LOČENO) 

VALIDACIJA  VERIFIKACIJA VERIFIKACIJA 

 
Slika 2: Zgradba enote za učenje modela 

Verifikacija/validacija lokalnih modelov se 
izvaja s pomočjo primerjave izhoda določenega 
lokalnega modela in dejanskega izhoda procesa 
v okolici pozicije izbranega lokalnega modela, 
na podlagi česar se izračuna mera odstopanja, 
t.j. vsota kvadratov odstopanj, ki pomeni mero 
za kvaliteto modela. Za vsak lokalni model se 
verifikacija izvede nad tremi seti parametrov 
modela: začetni (obstoječi) model, novi model, 
dobljen s pomočjo FIV metode, novi model, 
dobljen s pomočjo LS metode. Privzame se tisti 
set parametrov, katerega mera odstopanja je 
najmanjša. 

2.3 Enota za shranjevanje modelov (MIA) 
Enota za shranjevanje modelov, ang. Model 

Information Agent (MIA), sprejema nove 
lokalne modele iz enote za učenje (OLA), 
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vzdržuje veljavni nelinearni model procesa, ki 
je zapisan v obliki lokalnih linearnih modelov: 

jjjjjjj

jjjj

rdkcdkcdukub

dukubkyakyaky

+ν−−ν+ν−−ν+−−+

+−−+−−−−=

)2()1()2(

)1()2()1()(

,2,1,2

,1,2,1  

k ........ čas (diskretno) 
j ......... št. lokalnega modela, 
y(k).... izhod procesa (regulirana veličina) 
u(k).... regulirna veličina  
v(k).... merljiva motnja  
du ...... mrtvi čas veje u - y 
dv ...... mrtvi čas veje v - y 
ai, bi, ci, r....parametri lokalnega modela 

Poleg tega vsebuje informacijo o statusu. 
Status vsakega lokalnega modela je podan z 
dvema zastavicama, od katerih prva označuje, 
ali je od prvega zagona sistema dalje 
pripadajoči lokalni model bil vsaj enkrat 
uspešno identificiran. Druga zastavica pa pove, 
ali je določen lokalni model že bil izkoriščen za 
avtomatsko nastavitev parametrov regulatorja. 
Omenjena zastavica je postavljena s strani enote 
za regulacijo (CAA) in preprečuje večkratno 
avtomatsko učenje parametrov regulatorja glede 
na lokalne modele, ki so ostali nespremenjeni. 
Ko se iz OLA v MIA prenese nov model, se 
omenjena zastavica postavi na nizek logični 
nivo, kar omogoči ponovno avtomatsko 
nastavitev parametrov regulatorja za ta lokalni 
model. Enota za shranjevanje modela vsebuje 
tudi funkcijo interpolacije, ki oceni parametre 
ne-identificiranih modelov, ki ležijo med dvema 
identificiranima modeloma. 

2.4 Nadzornik kvalitete regulacije 
Nadzornik kvalitete regulacije, ang. Control 

performance monitor (CPM), analizira sklad 
preteklih vrednosti signalov procesa in ocenjuje 
kvaliteto regulacije. Najprej prepozna stanje, v 
katerem se trenutno nahajata regulacijski sistem 
in proces, nato pa oceni več različnih cenilk 
kvalitete regulacije, iz katerih določi končno 
oceno kvalitete regulacije, kot je shematsko 
prikazano na sliki 3. Če je ocena kvalitete 
regulacije slaba, lahko nadzorni sistem (OS) 
sproži različne akcije: identifikacijo lokalnega 
modela, nastavitev parametrov regulatorja, 
preklop regulacije iz avtomatskega (AUTO) v 
varnostni (SAFE) način obratovanja. 

 SKLAD PODATKOV 

DETEKCIJA 
USTALJENEGA ST. 

OCENA POS. CENILK, 
KONČNA OCENA 
KVALITETE 

KONČANJE, ČE JE 
USTALJENO STANJE  

DOGODEK NI 
PREPOZNAN 

SPREMEMBA REFERENCE 
ALI MERLJIVE MOTNJE 

NAKLJUČNA 
MERLJIVA ALI 
NEMER. MOTNJA 

FILTRIRANJE 

ANALIZA REFERENCE IN 
MERLJIVE MOTNJE 

ANALIZA OSCILACIJ ANALIZA OSCILACIJ 

OCENA RAZMERJA 
ŠUM/SIGNAL 

ANALIZA KONČANJA 
PREHOD. POJAVA 

ANALIZA USTALJEN. 
STANJA 

POSREDOVANJE REZULTATOV 
V NADZORNI SISTEM (OS) IN 
HMI 

KLASIFIKACIJA STANJA

OCENJEVANJE KVALITETE 

 
Slika 3: Potek ocene kvalitete regulacije 

2.5 Nadzorni sistem 
Nadzorni sistem, ang. Operation Supervisor 
(OS), koordinira delovanje naštetih enot ter 
procesira ukaze oziroma posege s strani 
uporabnika-operaterja. Zaradi obsežnosti 
posameznih funkcij navajamo le njihove 
kategorije: 

• koordinacija in nadzor vseh enot, 
• koordinacija posegov s strani operaterja, 
• priprava podatkov za prikaz v okviru HMI, 
• podpora različnih delovnih režimov, 
• procesiranje t.i. konfiguracijskih podatkov, 
• koordinacija z ostalimi signali, ki so 

prisotni v okviru platforme (PLC-ja) in so v 
povezavi z reguliranim procesom. 

• upravljanje s strojno opremo platforme  
(vhodni in izhodni signali). 
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3 Implementacija 

Aspect regulacijski sistem je implementiran 
v obliki programske opreme, ki poteka na nekaj 
PLC platformah. V tem prispevku se omejujemo 
na varianto, pri kateri je glavni programski 
modul RTM realiziran v okviru 
programirljivega logičnega krmilnika 
Mitsubishi, serija A1S, natančneje v okviru 
koprocesorskega modula SPAC20. HMI je 
implementiran v okviru operaterskega vmesnika 
Beijer E700, ki spada med standardne 
operaterske vmesnike za krmilnike Mitsubishi. 

Aspect regulacijski sistem oziroma glavni 
programski modul RTM je realiziran v obliki 
programske opreme, ki se dopolnjuje s 
programskim orodjem INEA IDR Blok, ki je 
namenjeno programiranju oziroma reševanju 
regulacijskih (DDC) nalog s pomočjo 
krmilnikov serije Mitsubishi. 

4 Preizkus delovanja 

Regulacijski sistem Aspect smo preizkusili v 
obratu za proizvodnjo ventilov in sicer na 
hidravlični testni liniji, ki je namenjena 
testiranju hidravličnih ventilov. Poenostavljena 
shema linije je prikazana na sliki 4. Med testom 
je na ventilu potrebno regulirati tlačno razliko, 
pri čemer regulirno veličino predstavlja krmilni 
signal hitrosti vrtenja črpalk P1, P2 in P3. 
Proces, ki ga reguliramo, je nelinearen in 
časovno spremenljiv proces zaradi naslednjih 
dejstev: 
• odvisnost med tlačno razliko na ventilu in 

pretokom (hitrostjo vrtenja črpalk) je 
kvadratična, torej nelinearna, 

• odprtost ventila se med testom lahko 
spreminja, 

• za test je možno uporabiti poljubno 
kombinacijo aktivnih črpalk. 

Vsa ta dejstva povzročajo spremembe 
ojačenja procesa, t.j. razmerja med spremembo 
tlačne razlike in spremembo hitrosti vrtenja 
črpalk, gledano v ustaljenih razmerah. Ker je 
ojačenje procesa poleg vrste dinamike ključnega 
pomena za nastavitev parametrov regulatorja, 
mora biti krmilna veličina za razporejanje 

ojačenj (scheduling variable) izbrana tako, da je 
proporcionalna ojačenju. Dinamika procesa je 
sestavljena iz dinamike črpalke (vztrajnost 
mehanskih delov), ter dinamike tekočine v 
ceveh (vztrajnost tekočine). Obe dinamiki lahko 
aproksimiramo s členom prvega reda, kar v 
skupnem pomeni dinamiko drugega reda. 

 
Slika 4: Tehnološka shema testne linije 

Proces smo regulirali na dva načina: prvič s 
fiksnim PID regulatorjem, ki je aktiviran, kadar 
se regulacijski sistem Aspect nahaja v načinu 
''Safe'' in drugič z regulacijskim sistemom 
Aspect v ''Auto'' načinu delovanja, ki vključuje 
vse njegove funkcije. Parametri fiksnega PID 
regulatorja so bili določeni izkustveno, tako, da 
je bilo doseženo približno optimalno delovanje 
regulacije pri nižjih vrednostih tlačnih razlik. 
Regulacijski parametri za ''Auto'' način 
delovanja pa so bili določeni avtomatsko s 
pomočjo enote za učenje modela (OLA) in 
namenskih eksperimentov, ki jih podpira 
nadzorni sistem (OS). Slika 5 prikazuje 
regulacijo s fiksnim PID regulatorjem.  
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Slika 5: Regulacija s fiksnim PID regulatorjem

Zgornji graf na sliki prikazuje potek tlačne 
razlike (delta_P) in želene vrednost slednje 
(SP). 
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Slika 6: Regulacija z reg. sistemom Aspect 

Odziv tlačne razlike je blizu optimalnemu, 
vendar le, ko je tlačna razlika nizka. Ko tlačna 
razlika narašča, odziv postaja oscilatoren, saj 
zaradi kvadratične odvisnosti tlačne razlike od 
hitrosti vrtenja črpalk narašča ojačenje procesa 

in s tem tudi ojačenje zaprtozančne prenosne 
funkcije, kar ob procesni dinamiki drugega reda 
vodi v oscilacije. Slika 6 prikazuje regulacijo s 
sistemom Aspect v načinu ''Auto''. Za razliko od 
regulacije s fiksnim PID regulatorjem opazimo, 
da je odziv tlačne razlike vedno enake oblike in 
vedno blizu optimalnemu odzivu, ne glede na 
velikost tlačne razlike. Funkcija razporejanja 
ojačenj PID FGSC algoritma namreč v tem 
primeru prilagaja parametre regulatorja tako, da 
je skupno zaprto-zančno ojačenje bolj ali manj 
konstantno, ne glede na spreminjajoče se 
ojačenje procesa. 

5 Zaključek 

Z razvojem regulacijskega sistema Aspect 
smo želeli zgraditi praktično uporaben 
regulacijski sistem, ki bo pri uporabi na 
zahtevnih procesih deloval bolje od obstoječih 
klasičnih rešitev in bo hkrati predstavljal tržno 
aktualen produkt. Faza razvoja in 
implementacije prototipa je zaključena, 
delovanje sistema je preizkušeno s pomočjo 
simulacije, kot tudi z uporabo na nekaj realnih 
procesih, pri čemer so se pričakovane prednosti 
sistema tudi v resnici potrdile. V prihodnji 
delovni fazi želimo sistemu kot produktu 
poiskati primerno mesto na trgu ter z dodatnimi 
prilagoditvami še vzpodbuditi njegovo uporabo 
na posameznih industrijskih segmentih. 
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