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MODULARNE SIECI NEURONOWE W STEROWANIU 
MODELEM LABORATORYJNYM SUWNICY 

PRZEMYSŁOWEJ 
 
 

W artykule przedstawiono zagadnienie sterowania neuronowego modelem suwnicy 
przemysłowej. Celem sterowania jest dokładne śledzenie trajektorii zadanej oraz mini-
malizacja szkodliwego kołysania przenoszonego ładunku. Testom poddano strukturę 
sterowania wykorzystującą modularne sieci neuronowe. Rozwiązanie oparte jest na 
wykorzystaniu kilku niezależnych modułów realizujących optymalne sterowanie 
w zależności od wysokości ładunku. W sterowaniu wykorzystano sieci perceptronowe 
wielowarstwowe MLP (ang. Multilayer Perceptron). Zaproponowana metoda sterowania 
została porównana z układem regulacji PID. Zastosowanie układu z modularną siecią 
neuronową wpływa korzystnie na uzyskane wyniki. Badania zostały przeprowadzone 
w środowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: neuronowy układ sterowania, modularne sieci neuronowe, 
model suwnicy przemysłowej 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Suwnice są urządzeniami, powszechnie stosowanymi w różnych gałęziach 
przemysłu do przenoszenia ładunku. Obecnie proces sterowania jest najczęściej 
realizowany ręcznie przez operatora suwnicy. Powoduje to, że czas transportu 
jest zwykle długi, ponieważ operator jest zmuszony do wykonywania manewru 
ostrożnie, w celu uniknięcia niepożądanych kołysań. Wysokie wymagania sta-
wiane odnośnie czasu realizacji i dokładności zadań transportowych wymuszają 
jednak jak najszerszą automatyzację tego rodzaju procesów.  

Suwnice przemysłowe to nieliniowe, wielowymiarowe układy MIMO (ang. 
Multiple Input Multiple Output). W analizie działania suwnicy należy zwrócić 
uwagę, że warunki pracy układu nieustannie podlegają zmianom (różna masa 
ładunku, różna długość liny, za pomocą której jest przenoszony ładunek, kieru-
nek i siła wiatru). Wymaga to zastosowania w układach regulacji rozwiązań 
adaptacyjnych uwzględniających powyższe zmiany. Aktualnie wiele ośrodków 



Robert Pogorzelski 
 
 

278 

pracuje nad rozwojem rozwiązań aplikacyjnych systemów sterowania ruchem 
suwnic przemysłowych. Świadczą o tym m. in. prace, w których autorzy zapro-
ponowali sterowanie suwnicą za pomocą regulatora rozmytego [6, 10]. W arty-
kule [9] omówiono sterowanie ślizgowe, zaś praca [8] wykorzystuje metodę 
lokowania biegunów w adaptacyjnym systemie sterowania. 

W niniejszym artykule badaniom poddano model fizyczny suwnicy 3D wy-
konany przez firmę INTECO [12]. W analizie transportu ładunku wykorzystano 
rozwiązanie oparte na modularnych sieciach neuronowych, które są utworzone z 
pewnej liczby niezależnych modułów o postaci sieci MLP, przy czym poszcze-
gólne moduły realizują odpowiednie zadania. W badaniach posłużono się jedną 
z właściwości, które oferują sieci neuronowe, a mianowicie zdolność modelo-
wania nieliniowej zależności wejściowo-wyjściowej [11]. 

 
2. MODEL MATEMATYCZNY SUWNICY 

 
Schemat suwnicy z zaznaczonymi siłami i parametrami przedstawiono na 

rys. 1. Wózek suwnicy o masie mw, porusza się po szynie w osiach x–y (xw, yw – 
współrzędne wózka) pod wpływem sił napędzających Fx, Fy działających 
w osiach x–y. Suwnica przemieszcza ładunek o masie mc (1 kg) zawieszony 
na odchylającej się o kąty α i β linie o długości R. 

 

 
 

Rys. 1. Oznaczenia kierunków, kątów i sił w modelu matematycznym suwnicy [12] 
 
Model matematyczny suwnicy dany jest równaniami (1) – (11) [5]. 

Pozycja ładunku (xc, yc, zc) opisuje się jako: 
 sinsinRxx wc            (1) 

cosRyy wc             (2) 
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 cossinRzc             (3) 
Dynamikę ładunku i wózka opisują równania: 

xcc Sxm              (4) 

ycc Sym              (5) 

gmSzm czcc             (6) 

xxxwsc STFxmm  )(          (7) 

yyyww STFym            *8) 
gdzie: Sx, Sy, Sz są składowymi siły, jaką lina oddziałuje na wózek: 

 sinsin  SS x            (9) 
cos SS y            (10) 

 cossin  SS z           (11) 
Model matematyczny suwnicy zbudowano w środowisku obliczeniowym 

MATLAB/Simulink. Wejściem obiektu są trzy sygnały sterujące silnikami DC 
w osiach x – y – z. Zmiana wypełnienia sygnału PWM sterującego silnikami 
mieści się w zakresie <–1,1>. Rejestrowanymi sygnałami wyjściowymi z obiek-
tu są położenia wózka w każdej z osi (x, y, z) oraz wychylenia ładunku w osi x 
oraz y (kąty α i β). 

 
3. MODULARNE SIECI NEURONOWE 

 
Ideą przewodnią budowy sieci modularnych jest uzyskanie n niezależnych 

wytrenowanych sieci neuronowych modelujących charakterystykę układu 
w całym obszarze jego działania oraz wyznaczenie odpowiedzi układu za pomo-
cą układu bramkującego. Dekompozycję uzyskuje się poprzez podział przestrze-
ni możliwych obszarów pracy układu na odrębne podzadania, z których każde 
realizowane jest przez oddzielną sieć neuronową. Dzięki takiemu podejściu 
zmniejsza się wymagania odnośnie zdolności do generalizacji posiadanej wiedzy 
przez poszczególne sieci, gdyż dane uczące pochodzą głównie z obszarów,  
w których następnie dany moduł będzie pracował [2]. Ogólna struktura omawia-
nego układu została przedstawiona na rys. 2. Zbudowana jest ona z n równole-
głych modułów pracujących w lokalnych obszarach działania. Każdy moduł 
korzysta z tego samego zbioru danych wejściowych.  

Zadaniem układu bramkującego jest sprawdzenie, w jakim obszarze prze-
strzeni roboczej znajduje się próbka testowa X oraz wybór jednego z modułów, 
który najlepiej działa w danym obszarze przestrzeni i wypracuje najlepszą od-
powiedź. Dla realizacji tego zadania należy utworzyć bazę reguł typu: 

Jeżeli iXx  to y = Moduł i(x), gdzie i = 1, … N 
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Rys. 2. Architektura modularnej sieci neuronowej [7] 
 

4. DOBÓR NASTAW REGULATORÓW 
 

Zadanie, jakie postawiono układowi regulacji suwnicy, polegało na możliwie 
jak najdokładniejszym i jak najszybszym osiągnięciu punktu zadanego. Nie do 
zaakceptowania są duże odchylenia od trajektorii zadanej i duże kołysania ła-
dunku. Analizując ramę suwnicy o wymiarach (0,51 m x 0,63 m) założono, że  
w chwili początkowej t0 = 0 s, suwnica znajduje się w punkcie A (0,1 m, 0,1 m). 
Nową wartość położenia ładunku wymuszano skokowo o 0,3 m w osi x oraz 
o 0,4 m w osi y. Ruch układu badano w osiach x – y na pięciu poziomach trans-
portowych: R1 = 0,1 m, R2 = 0,2 m, R3 = 0,3 m, R4 = 0,4 m oraz R5 = 0,5 m, tak 
aby równomiernie pokryć badany obszar. W rozpatrywanym układzie założono, 
że masa ładunku podczas badań nie ulega zmianie. Analiza układu na pięciu 
wysokościach wymagała doboru parametrów dla pięciu regulatorów.  

Nastawy regulatorów zostały dobrane dla regulatora PID opisanego transmi-
tancją operatorową w postaci: 

sK
s

KKsG d
i

pPID )(        (12) 

gdzie: Kp – wzmocnienie części proporcjonalnej, Ki – wzmocnienie części całku-
jącej, Kd – wzmocnienie części różniczkującej. 

Dobór parametrów regulatorów prowadzony był na modelu fizycznym. Na 
podstawie badań stwierdzono, że obiekt cechuje się astatyzmem. Nastawy regu-
latorów PID wyznaczono na podstawie metody Zieglera – Nicholsa [4], bazują-
cej na odpowiedzi skokowej układu. Dysponując wiedzą zdobytą w czasie dobo-
ru nastaw o granicach dopuszczalnych zmian nastaw regulatorów, następnie dla 
różnych wysokości ładunku ręcznie dostrojono parametry regulatorów, przy 
których układ pozostawał stabilny oraz dawał najlepsze rezultaty śledzenia tra-
jektorii. Wyznaczone nastawy regulatorów PID przestawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Współczynniki wzmocnień regulatora PID 
 

Wysokość ładunku Współczynnik R1 = 0,1 m R2 = 0,2 m R3 = 0,3 m R4 = 0,4 m R5 = 0,5 m 
Kpx 22,5 19 15,5 18 16 
Kix 0.009 0.095 0.012 0.09 0.036 
Kdx 0.9 1.2 2.3 1.95 1.65 
Kpy 22 14 19 23,5 21,5 
Kiy 0.005 0.002 0.01 0.015 0.14 
Kdy 0.15 1.55 0.4 0.35 0.2 

 
5. SYNTEZA STEROWANIA SUWNICĄ 

 
Zaproponowany system sterowania suwnicą wykorzystuje dwa regulatory 

neuronowe oparte o modularne sieci neuronowe pracujące w osiach x–y (rys. 3). 
W związku z tym, że ruch suwnicy rozpatrywano na pięciu wysokościach, każdy 
neuronowy regulator położenia w osi x lub y w swojej strukturze posiadał pięć 
modułów które odpowiadały za generację sygnału sterującego. Każdy moduł 
w strukturze sieci został zaimplementowany w postaci sieci jednokierunkowej 
typu perceptronowego. Ograniczenie zakłóceń spowodowanych kołysaniem 
obciążenia uzyskano, stosując wzmacniacz odchylenia kątowego dla sygnałów 
kąta α oraz β o wzmocnieniu k = 10. Sygnał sterujący ograniczony jest przez 
blok nasycenia do wartości z przedziału <–1, 1>. 

 

 
 

Rys. 3. Schemat strukturalny proponowanego sterowania neuronowego suwnicą 
 
Układ bramkujący w zależności od sygnału o długości liny, na której znaj-

dował się ładunek, wybierał najbardziej dopasowany moduł, który zapewniał 
najlepsze rezultaty sterowania (rys. 4). Wagi nadawane poszczególnym modu-
łom miały wartości binarne. Dobór zakresów, w których działają poszczególne 
moduły, wynikał z wyboru danych treningowych pochodzących z właściwych 
im obszarów pracy.  
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Rys. 4. Rozkład funkcji przynależności dla poszczególnych modułów 
 

Dane treningowe zostały zebrane podczas symulacji pracy modelu suwnicy 
z nastawami regulatorów PID dla różnych trajektorii zadanych. Rejestrowano 
sygnał zadany, sygnał sterujący oraz uchyb. Dysponując danymi pomiarowymi 
uzyskanymi z układu w całym zakresie jego pracy, zastosowano metodę, która 
polegała na treningu poszczególnych sieci neuronowych w celu znalezienia naj-
lepszego odwzorowania wejściowo-wyjściowego (odwzorowanie błędu śledze-
nia trajektorii zadanej w sygnał sterujący). Poszczególne sieci były uczone na 
zbiorze danych odpowiadających zakładanemu obszarowi pracy, przy użyciu 
strategii z nauczycielem [1]. Proces treningu polegał na wielokrotnym prezen-
towaniu na wejściu sieci historycznych wartości: sygnału zadanego (xzad, yzad), 
odległości od trajektorii zadanej (ex, ey) oraz sygnału sterującego (urx, ury). 
Otrzymane wartości na wyjściu sieci porównywano z oczekiwanym sygnałem 
sterującym, którego wartość rejestrowano podczas pracy układu z regulatorami 
PID. Sieci neuronowe trenowane były w trybie off-line. Trening sieci odbywał 
się z wykorzystaniem algorytmu gradientowego Levenberga-Marquardta [3], a 
wagi sieci były obliczane na podstawie minimalizacji funkcji celu: 





N

k
kuWuWJ

1

2)]()(ˆ[
2
1)(        (13) 

gdzie: W– wektor wag sieci neuronowej, u(k) – sygnał sterujący oczekiwany, 
)(ˆ Wu  – sygnał sterujący wygenerowany przez sieć, N – liczba próbek. 

Jakość treningu weryfikowano dla różnych struktur sieci. Aby znaleźć opty-
malne wartości wag dla każdej konfiguracji sieci, proces uczenia był powtarzany 
wielokrotnie, a początkowe wartości wag były generowane losowo.  
Eksperymentalnie stwierdzono, że wektor regresji poszczególnych sieci w torze 
regulacji położenia x powinien mieć postać (14):  

)]2(),...,(),2(),...,(),2(),...,([)(  kukukekekxkxk rxrxxxzadzadx   (14) 
a w torze regulacji położenia y (15): 

)]2(),...,(),2(),...,(),2(),...,([)(  kukukekekykyk ryryyyzadzady   (15) 
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Sieci wchodzące w skład regulatora neuronowego w osi x zbudowane były  
z 9 neuronów ukrytych, a regulator w osi y posiadał sieci z 8 neuronami ukryty-
mi. W każdym przypadku sieci posiadły jeden liniowy neuron na wyjściu,  
a funkcją aktywacji neuronów ukrytych była funkcja sigmoidalna w postaci 
tangensa hiperbolicznego. 
 

6. REZULTATY 
 

Oba algorytmy sterowania: z regulatorem PID oraz z modularną siecią neu-
ronową przetestowano w transporcie ładunku na nową pozycję. Wartość przesu-
nięcia suwnicy wymuszano skokowo o 0,3 m w osi x oraz o 0,4 m w osi y. 
Układ rozpatrywano na pięciu wysokościach zawieszonego ładunku. Uzyskany 
przebieg transportu ładunku w osiach x oraz y dla długości liny R3 = 0,3 m 
przedstawiono na rys. 5. 

 

 
 

Rys. 5. Wyniki sterowania dla regulatora neuronowego z modularną siecią neuronową  
i regulatora PID w osi a) x oraz b) y 

 
W obu algorytmach sterowania dla każdej rozpatrywanej wysokości nie wy-

stępuje uchyb ustalony. Dodatkowo układ w miarę zbliżania się do położenia 
zadanego znacznie ogranicza wahania ładunku, które nie przekraczają 60. Do 
oceny jakości pracy układów regulacji wykorzystano wartość przeregulowania, 
czas regulacji oraz kryterium całkowe w postaci modułu uchybu regulacji.  
W związku z tym, że układowi postawiono wysokie wymagania co do dokład-
ności pozycjonowania, czas regulacji mierzono przy tolerancji Δ = 3% wartości 
zadanej. W tabelach 2 oraz 3 zebrano wszystkie wskaźniki jakości regulacji 
mierzone w pięciu rozpatrywanych punktach pracy suwnicy. 

Analizując wyniki przedstawione w tabelach 2 oraz 3 widać, że w większości 
przypadków udało się skrócić czas regulacji oraz zmniejszyć przeregulowanie. 
Dobre rezultaty sterowania potwierdza również kryterium całkowe określające 
straty globalne występujące w procesie sterowania. Wskaźnik ten dla regulatora 
neuronowego jest w większości przypadków nieznacznie mniejszy, co potwier-
dza, że udało się uzyskać lepszą jakość dynamiczną układu. Szczególnie dobre 
wyniki uzyskuje się w sytuacji kiedy długość liny, na której zawieszony jest 
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ładunek, wynosi co najmniej 0,3 m. Łatwo też zauważyć, że w osi y nie osią-
gnięto znaczącej poprawy wskaźników jakości, szczególnie przy niewielkim 
wychyleniu ciężarka w osi z. 
 
Tabela 2. Wskaźniki jakości regulacji w osi x  
 

Czas regulacji [s] Przeregulowanie [%] Całka modułu uchybu 
regulacji Wysokość 

ładunku PID Regulator 
neuronowy PID Regulator 

neuronowy PID Regulator 
neuronowy 

R1 = 0,1 m 1,06 1,05 2,22 1,12 0,1386 0,1367 
R2 = 0,2 m 1,39 1,46 10,0 9,03 0,1403 0,1448 
R3 = 0,3 m 2,08 1,65 17,12 12,37 0,1694 0,1627 
R4 = 0,4 m 2,53 1,83 22,1 16,67 0,1898 0,1798 
R5 = 0,5 m 3,43 2,74 23,05 19,53 0,2070 0.1973 

 
Tabela 3. Wskaźniki jakości regulacji w osi y 
 

Czas regulacji [s] Przeregulowanie [%] Całka modułu uchybu 
regulacji Wysokość 

ładunku PID Regulator 
neuronowy PID Regulator 

neuronowy PID Regulator 
neuronowy 

R1 = 0,1 m 1,31 1,30 1,87 1,92 0,2791 0,292 
R2 = 0,2 m 1,63 1,69 3,02 2,21 0,3048 0,3071 
R3 = 0,3 m 2,36 2,28 3,25 3,12 0,2929 0,2912 
R4 = 0,4 m 2,44 2,39 7,15 6,69 0,2914 02901 
R5 = 0,5 m 2,95 2,74 8,71 7,15 0,2833 0,2798 

 
7. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono syntezę neuronowego sterowania nieliniowym 

obiektem dynamicznym za pomocą modularnych sieci neuronowych. Zapropo-
nowana metoda sterowania została porównana z klasyczną regulacją PID. Wy-
niki badań potwierdziły, że wykorzystanie sieci neuronowych wpływa korzyst-
nie na uzyskane wyniki. Należy podkreślić duży potencjał wykorzystania modu-
larnych sieci neuronowych w układach sterowania. Dekompozycja układu 
upraszcza budowę sieci lokalnych, dodatkowo istnieje możliwość uwzględniania 
wiedzy a priori o systemie, m. in. poprzez podział przestrzeni układu na odpo-
wiednie obszary pracy.  

Dalszym kierunkiem badań przewidzianym przez autora jest opracowanie me-
tody optymalizacji nastaw regulatorów PID w sterowaniu położeniem suwnicy 
oraz stworzenie w środowisku Matlab systemu do adaptacji w trybie on–line 
współczynników wagowych sieci neuronowych pracujących jako regulator. 
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A MODULAR NEURAL NETWORK FOR CONTROL A 3D CRANE MODEL 
 

In automated manufacturing processes demands are increasing for time and accuracy 
of transport tasks. In this paper a modular neural network for control a 3D crane model is 
presented (Fig. 3). The system was analyzed on five transport levels for x and y–axes. 
Therefore a modular neural network contains 5 independent neural networks. Each 
independent neural network serves as a module, which has to accomplish a certain subtask 
and operates on one of the five transport levels. In this case the multilayer perceptron 
(MLP) neural network was used. The Levenberg-Marquardt method has been used to find 
the best weights of an MLP. The main advantages of that approach are smaller overshoot, 
shorter settling time and better integral of absolute value error in most cases (Fig. 5, Table 
2, 3). The research was carried out in the Matlab/Simulink environment. 
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