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Streszczenie 
 

W pracy opisano metodę estymacji parametrów modelu matematycznego 
serwonapędu hydraulicznego. Metoda ta bazuje na transformacji bezślado-
wej oraz na filtrze Kalmana. W wyniku wykorzystania aparatu obliczenio-
wego pochodzącego z Bezśladowego Filtru Kalmana (UKF – Unscented 
Kalman Filter) stworzono identyfikator parametrów modelu matematyczne-
go. Model serwonapędu hydraulicznego wraz z elementem wykonawczym 
posiada nieliniową strukturę, niepozwalającą na transformację do znanych 
struktur algorytmów estymacji opartych o modele NARX (Nonlinear ARX) 
[5]. Ze względu na powyższy problem wykorzystano estymator bezpo-
średni tj. pozwalający na estymację współczynników równania nielinio-
wego. W artykule opisano estymator, strukturę modelu oraz przebieg 
eksperymentu. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono słusz-
ność użycia metody UKF w przypadku estymacji parametrów modelu 
matematycznego serwonapędu  hydraulicznego. 
 
Słowa kluczowe: Serwonapęd hydrauliczny, Bezśladowy Filtr Kalmana, 
estymacja parametrów, model matematyczny. 
 

Unscented Kalman Filter in the application  
of the electro-hydraulic servodrive model  
parameter estimation 

 
Abstract 

 
In this paper a method for mathematical model parameter estimation is 
presented. The algorithm is based on the Unscented Transformation and 
the Kalman Filter. The model to be identified describes an electro-
hydraulic servodrive. It has nonlinear structure, with a square-root  input 
characteristic. The structure does not allow to be identified by well-known 
methods, used for the standard NARX model (Nonlinear ARX) [5].  
The above mentioned problem resulted in choosing a direct estimator i.e. 
the one, which allows performing estimation of raw mathematical  
model parameters. In this paper the estimator, a model structure and an 
experiment are described. The authors present the algorithm of the  
Unscented Transformation. The major advantage of the Square -Root 
Unscented Klaman Filter over the standard Unscented Kalman Filter is 
also emphasized. Finally, the process of the model parameter identification 
and the promising results are presented. As the outcome, the UKF has 
proved its abilities to perform proper and satisfying estimation of  
mathematical model parameters of the electro-hydraulic servodrive. 
 
Keywords: electro-hydraulic servodrive, Unscented Kalman Filter, model 
parameter estimation, mathematical model. 
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1. Wstęp 
 

Układy elektrohydrauliczne są obecnie wykorzystywane w wie-
lu poddziedzinach przemysłu i nie tylko. Ich podstawową cechą 
jest zdolność do przenoszenia wielkich sił i momentów przy za-
chowaniu niewielkich gabarytów. Niestety, układy hydrauliczne 
nie mogą tworzyć samoistnych układów automatycznych bez 
wykorzystania odpowiedniego układu sterowania. Aby zapewnić 
sterowanie pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie hydrau-
licznych elementów wykonawczych, wykorzystuje się złożone 
algorytmy kontroli oraz estymacji. 

Podstawowym elementem układu hydraulicznego jest zawór hy-
drauliczny. Bez względu na typ wymuszenia (mechaniczne, elek-
tryczne) oraz na typ elementu zadającego (dźwignia, elektromagnes, 
czy silnik elektryczny), w każdym zaworze rozpatruje się charakte-
rystykę przepływu względem położenia suwaka, która przekłada się 
na pozycję lub orientację elementu wykonawczego [2]. 

Jedną z metod szybkiego i skutecznego sterowania zaworem 
hydraulicznym, w celu osiągnięcia zamierzonego obrotu lub prze-
sunięcia na elemencie wykonawczym, jest metoda bazująca na 
znajomości modelu matematycznego (MRAC - Model Reference 
Adaptive Control) [5] . Nie jest to jednak możliwe bez struktury 
oraz parametrów modelu całego serwonapędu.  

W niniejszej pracy autorzy opisują metodę bezpośredniej iden-
tyfikacji modelu matematycznego serwonapędu hydraulicznego, 
za pomocą której możliwe będzie odszukanie prawidłowych war-
tości współczynników nieliniowych równań serwonapędu hydrau-
licznego. Metoda ta opiera się na Bezśladowym Filtrze Kalmana 
[3]. Pozwala ona na wykorzystanie estymatora stanu w aplikacji 
estymatora parametrów modelu matematycznego. 

Artykuł został podzielony na kolejne sekcje : estymator parame-
trów, model matematyczny i jego struktura, eksperyment oraz wyniki. 

 
2. Estymator parametrów 
 

Estymator parametrów to identyfikator modelu, pozwalający na 
odszukanie nieznanych parametrów modelu przy zadanych wej-
ściach oraz wyjściach. W przypadku estymatora bazującego na 
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transformacji bezśladowej należy zdefiniować układ równa odno-
szący się do nieliniowego modelu matematycznego obiektu [1]: 

 

1 ( , )k k k kx F x u v                              (0.1) 

  ( )k k ky H x w                                 (0.2) 

 
W układzie tym, nieliniowa postać równań stanu zapisana jest 

pod postacią nieliniowej funkcji F(...), natomiast wyjście z modelu 
transformowane jest poprzez funkcję H(...).Szum kv oraz kw  ma 

postać addytywną. Dla powyższego modelu określa się estymator, 
którego postać można zapisać w poniższych równaniach: 

 
 1k k kw w r                          (0.3)

( , )k k k kd G x w e                         (0.4) 
 
Gdzie, wektor w odnosi się do zbioru parametrów estymowanych 
a funkcja G(...) określa mapowanie wektora stanu i wektora para-
metrów na wyjście z modelu. Poprzez iteracyjne poprawianie 
wektora parametrów w, estymator minimalizuje błąd estymacji e. 
Estymator możne być definiowany przy użyciu standardowych 
równań, których postać została opisana w [3]. W algorytmie tym 
występują dwie fazy t.j. faza predykcji (opierająca się o model) 
oraz faza korekcji (czerpiąca dane z pomiarów). Ideą przewodnią 
jest wykorzystanie punktów sigma (ang. sigma points) jako wek-
torów parametrów modelu matematycznego. Każdy punkt sigma 
przechodzi wówczas poprzez nieliniowa funkcję mapującą G(...). 
Ostatecznie obliczana jest macierz kowariancji oraz wzmocnienie 
Kalmana. Na podstawie wzmocnienie Kalmana wyliczana jest 
korekcja wektora estymowanego. Algorytm ten posiada jedną 
podstawową wadę: w każdym kroku, podczas wyznaczania no-
wych punktów sigma, wymagane jest obliczenie pierwiastka  
z macierzy kowariancji. Wymaga to zapewnienia dodatniej okre-
śloności macierzy, a dodatkowo przy większym wymiarze wekto-
ra parametrów, jest to proces złożony obliczeniowo. Ze względu 
na powyższe problemy autorzy zastosowali zmodyfikowaną me-
todę Bezśladowego Filtru Kalmana o nazwie Square-Root  
Unscented Kalman Filter (SR). Algorytm SR został zdefiniowany 
w [1], a jego kolejne fazy zostały opisane poniżej: 
1. Inicjacja wektora parametrów i obliczenie górnej macierzy 

trójkątnej poprzez faktoryzację Choleskiego: 
 

 0ˆ [ ]w E w                                      (0.5)  

 
0 0 0ˆ ˆ{ [( )( ) ]}T

wS chol E w w w w              (0.6) 

 
2. Faza predykcji: 
a) Wyznaczenie wektora parametrów a priori: 
 

 1ˆ ˆk kw w
                                       (0.7) 

 
b) Wyznaczenie pierwiastka macierzy kowariancji a priori: 
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1/2

kk RLS wwS S


                                    (0.8) 

 
c) Wyznaczenie punktów sigma: 
 

 | -1 ˆ ˆ ˆ[ , , ]
k kk k k k w k ww w S w S                          (0.9) 

 
d) Wyliczenie wyjść dla każdego punktu sigma 
 

 | -1 , | -1[ ]k k k k kD G x M                   (0.10) 

 
e) Wyznaczenie ważonego wyjścia średniego 
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                (0.11) 

3. Faza korekcji: 
a) Wyznaczenie górnej macierzy trójkątnej poprzez dekompozycję 

QR 

 ( )
1 1:2 ,

ˆ{[ [ ] ]}
k

c e
d L k kS qr W D d R             (0.12) 

 
b) Aktualizacja faktoryzacji Choleskiego: 
 

 ( )
0, 0

ˆ{ , , ( )}
k k

c
d d k kS cholupdate S D d sign W    (0.13) 

 
c) Obliczenie macierzy kowariancji wyjścia z modelu i punktów 

sigma 
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              (0.14) 

 
d) Obliczenie wzmocnienia Kalmana 
 

 ( / ) /
k k k k

T
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e) Wyznaczenie wektora parametrów a posteriori 
 

 ˆˆ ˆ ( )k k k k kw w K d d                     (0.16) 

 
f) Wyznaczenie macierzy U 

 
kk dU K S                        (0.17) 

 
g) n- krotna aktualizacja górnej macierzy trójkątnej1  

 

 { , , 1}
k kw wS cholupdate S U                       (0.18) 

 
Algorytm ten wykonywany jest krokowo: za każdym razem, po 
wykonaniu fazy korekcji,  algorytm powraca do fazy predykcji.  
W powyższych równaniach użyte symbole oznaczają odpowied-
nio: ˆ kw - wektor estymowanych parametrów modelu, 

kwS - górna 

macierz trójkątna, stanowiąca wynik dekompozycji QR,  
1/ 2

RLS  - współczynnik zapominania,  - współczynnik określający 

rozłożenie punktów sigma, ( )m
iW , ( )c

iW - współczynniki wagowe, 

kd - wektor pomiarów, eR - macierz kowariancji szumu procesu. 

W wyniku wykonania algorytmu, w każdym kroku uzyskuje się 
oszacowanie parametrów modelu ( ˆ kw ). Algorytm wykazuje 

zbieżność poprzez iteracyjne zmniejszanie wartości macierzy 
kowariancji.  
 
3. Model matematyczny 
 

Model matematyczny serwonapędu hydraulicznego wraz z ele-
mentem wykonawczym jakim jest siłownik z jednostronnym tłoczy-
skiem może być zapisany w postaci podstawowych równań [2]: 

 
 ( ) ( ) ( )a sa haQ t Q t Q t                           (1.19) 

( ) ( ) ( )b sb hbQ t Q t Q t                            (1.20) 

( ) ( ) ( )a Q o aQ t K x t p p t   dla x>0               (1.21) 

( ) ( ) ( )a Q aQ t K x t p t  dla x<0                   (1.22) 

( ) ( ) ( )b Q bQ t K x t p t  dla x>0                   (1.23) 

0( ) ( ) ( )b Q bQ t K x t p p t   dla x<0                (1.24) 

aA A ,
 bA aA     ( 1)a                        (1.25) 

 
( )

( )ha

dy t
Q t A

dt
 ,

( )
( )hb

dy t
Q t aA

dt
                (1.26)   

                                                     
1 dokonywana n-krotna faktoryzacja, bazuje na wektorach kolumnowych pobranych  
z macierzy U 
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( )
( ) a a
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o

V dp t
Q t

E dt
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( )
( ) b b
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V dp t
Q t

E dt
             (1.27) 

2

2

( ) ( )
[ ( ) ( )]w obc a b

d y t dy t
m D F A p t ap t

dt dt
            (1.28) 

 ( )a apV y t A V  ,  max[ ( )]b bpV y y t A V           (1.29) 

 
gdzie: Qa, Qb – natężenie przepływu przez szczeliny zaworu steru-
jącego, Qha, Qhb – chłonność komór siłownika, Qsa, Qsb – natęże-
nie pokrywające straty wywołane ściśliwością, pa, pb – ciśnienie  
w komorach siłownika, Aa, Ab – powierzchnie czynne tłoka,  
Va, Vb – objętość cieczy w komorach siłownika. Vap, Vbp - objęto-
ści przewodów doprowadzających olej do komór siłownika,  
Dw - współczynnik tarcia, Fobc - siła obciążająca, po - ciśnienie 
pompy, x(t) pozycja suwaka zaworu, y(t) - pozycja tłoczyska 
siłownika, ymax - maksymalna pozycja tłoczyska.  

W modelu zakłada się możliwość nasycenia takich wielkości 
jak ciśnienie prawej i lewej  komory siłownika (pa, pb).  Ich mak-
symalna wartość nie może przekraczać ciśnienia generowanego 
przez pompę. Równania stanu opisujące serwonapęd hydrauliczny 
pozwalają na opis zachowania się siłownika w przypadku wymu-
szenia na zaworze. Rozważania mogą dotyczyć charakterystyk 
częstotliwościowych lub czasowych.  

Ideą sterowania z wykorzystaniem modelu referencyjnego jest 
pobudzanie obiektu jak i modelu matematycznego opisującego ten 
obiekt poprzez ten sam sygnał sterujący x(t). W wyniku jednocze-
snego pobudzenia sygnałem sterującym, obserwuje się symulowa-
ne i rzeczywiste przesunięcie tłoczyska siłownika. W wyniku 
znajomości zachowania serwonapędu przy danym pobudzeniu 
można dokonać predykcji wyjścia. Zasada ta jest stosowana tylko 
i wyłącznie przy znajomości struktury i parametrów modelu ma-
tematycznego. Do modelu przedstawionego w równaniach (1.19) - 
(1.29) należy odszukać parametry takie jak: współczynnik tarcia, 
masa obciążenia, objętości przewodów oraz wzmocnienie zaworu. 
 
4. Eksperyment i wyniki badań 
 

Podczas eksperymentu skupiono się na estymacji parametrów  
modelu matematycznego, tak aby możliwe było śledzenie zacho-
wania symulowanej pozycji tłoczyska siłownika jednostronnego 
przy tożsamym wymuszeniu na obiekcie badań. Dane wykorzy-
stywane do identyfikacji parametrów modelu zostały pobrane 
podczas pierwszej fazy eksperymentu.  

W kolejnej fazie odszukiwano parametry poprzez iteracyjne 
podawanie par danych tj.: pożądanego wyjścia d w chwili czaso-
wej k oraz wektora stanu i parametrów modelu (odpowiednio x  
i w). Model  (1.19) - (1.29), poddany został dyskretyzacji metodą 
Eulera w przód. Dyskretna postać modelu została zapisana pod 
postacią funkcji mapującej G(...). Podczas prowadzonych badań , 
dane były zbierane z okresem próbkowania T=0.0008 [s]. Wej-
ściem było położenie suwaka w zaworze pracującym w zakresie 
±2 [mm]. Wyjście stanowiło położenie tłoczyska siłownika pracu-
jącego w zakresie <0; 200> [mm]. Stanowisko pomiarowe poka-
zano na rysunku 1. 
 

 
 
Rys. 1.  Stanowisko pomiarowe do badań nad serwonapędem hydrauliczny 
Fig. 1.     The testbed for investigating a hydraulic servo-drive  
 

Podczas testów, zebrano przebiegi pozycji tłoczyska siłownika 
w zależności od pozycji suwaka zaworu hydraulicznego 
y(t)=f(x(t)). Przykładowy przebieg pokazano na rysunku 2. 

 
 
Rys. 2.  Położenie tłoczyska siłownika oraz suwaka zaworu 
Fig. 2.     Position of the piston and the valve's slider 

 
W charakterystyce można zaobserwować zmiany pozycji tłoczyska 

siłownika w zależności od czasu i stopnia otwarcia zaworu hydrau-
licznego (zależność całkowa). Podczas badań użyto Bezśladowego 
Filtru Kalmana jako estymatora parametrów z następującymi nasta-
wami:  

RLS  = 0.91,  0.5  , 2  , 5L   

L   , 2 ( )L L     , 
( ) ( ) 1 / (2( )) (1,2 )m c

i iW W L i L     , 
( )

0 / ( )mW L   , ( ) 2
0 / ( ) (1 )cW L         

 
gdzie RLS  określa stopień zapominania kowariancji pomiędzy kolej-

nymi iteracjami algorytmu,   determinuje stopień rozrzutu punktów 

sigma, a L  określa rozmiar wektora parametrów do estymacji.  
Podczas badań, startowy wektor poszukiwanych parametrów 

posiadał następującą postać: 0 0.002 0.001 15000[ ]8 12w   

gdzie pierwszy i druga wartość odpowiada objętości przewodów 
hydraulicznych po stronie A i B, trzecia wartość odpowiada 
współczynnikowi tarcia, czwarta masie obciążenia, natomiast 
piąta to wzmocnienie zaworu hydraulicznego.  

W pierwszej fazie badań uzyskano wynik pokazany na rysunku 3. 
 

 
 
Rys. 3.  Położenie tłoczyska siłownika - wartość rzeczywista i z modelu 
Fig. 3.     Position of the piston - data from the object and the model output 

 
Pomimo wielokrotnych prób, estymator nie potrafił odszukać 

parametrów pozwalających na odwzorowanie przebiegu pozycji 
tłoczyska siłownika w zależności od wymuszenia. Przeprowadzo-
na analiza wykazała niezgodność wzmocnienia przepływu  
w zależności od kierunku otwarcie zaworu. W przypadku dodatnich 
wielkości x(t), wzmocnienie QK było mniejsze niż w przypadku 

ujemnych wartości x(t). Czego nie zakładał model matematyczny.  
 

 
 
Rys. 4.  Położenie tłoczyska siłownika - wartość rzeczywista i z modelu 
Fig. 4.     Position of the piston - data from the object and the model output 
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Symulacyjnie dobrano wartość różnicy wzmocnienia: 4.5r  , 
przy których przebiegi były zbliżone do siebie (rys. 4). 

Ostatecznie odszukano parametry dla których model najlepiej 
odwzorowywał zachowanie obiektu badanego. Proces estymacji 
parametrów obrazuje rysunek 5. 

W wyniku estymacji uzyskano: 
 

0.0064 0.00107 29000 20.2[ ]25.9w   

 
Używając powyższych parametrów dla porównania ze zbiorem 
testowym (kolejne sekundy zebranych przebiegów) uzyskano 
wyniki, które przedstawiono na rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 5.  Parametry podczas estymacji 
Fig. 5.     Parameters during the estimation 

 
 

 
 
Rys. 6.  Położenie tłoczyska siłownika - wartość rzeczywista i z modelu 
Fig. 6.     Position of the piston - data from the object and the model output 

 
Jak można zaobserwować, nie udało się całkowicie odwzoro-

wać przebiegów. W celu przeprowadzenie analizy, przebieg 6 
został podzielony na fazy wymuszeń. Wszystkie fazy poza pierw-
szą są sobie odpowiadające (występuje  pomiędzy nimi tylko 
offset). W pierwszej fazie nastąpiło osłabienie przepływu, czyli 
zmiana wzmocnienia Kq. W celu lepszego zrozumienia problemu, 
na rysunku 7 przedstawiono wymuszenie x(t). 

 

 
 
Rys.7.  Wymuszenie na zaworze - stopień otwarcia 
Fig. 7.     Valve's slider displacement 

 
W pierwszej fazie otwarcie zaworu wynosiło 100% co oznacza-

ło całkowite przesunięcie suwaka. Przy 100% otwarciu nie moż-
liwe było zachowanie proporcjonalnej charakterystyki zaworu. 
Oznacza to osłabienie jego wydajności na końcach zakresu tj. przy 
100% i -100% otwarcia. Jest to problem, który należy uwzględ-
niać przy modelowaniu całego serwonapędu. Podczas badania 
zauważono również problem zmian pozycji siłownika przy za-
mkniętym zaworze. Można to zaobserwować na rysunku 8. 

 

 
 
Rys. 8.  Położenie tłoczyska siłownika - wartość rzeczywista i z modelu 

 
Efekt ten jest trudny w modelowaniu i wymaga znajomości aktu-

alnej wartości przepływu. W krótkim horyzoncie czasu nie stanowi 
to problemu i nie wpływa znacząco na położenie tłoczyska siłowni-
ka (10mm/s), należy jednak pamiętać, że parametry opisujące sam 
zawór hydrauliczny powinny uwzględniać przecieki. 
 
5. Wnioski 
 

W niniejszym artykule opisano metodę oraz eksperyment, któ-
rych celem było odszukanie parametrów modelu matematycznego 
serwonapędu hydraulicznego. Podczas badań skupiono się na 
zaworze hydraulicznym połączonym z siłownikiem jednostron-
nym. Głównymi parametrami, które poddano identyfikacji były 
pojemności przewodów hydraulicznych, współczynnik tarcia, 
masa obciążenia oraz wzmocnienie zaworu. Założeniem był stały 
wydatek pompy hydraulicznej przy stałym cieśnieniu. Dodatkowo, 
do identyfikacji użyto system pomiarowy złożony z czujnika 
przesunięcia tłoczyska oraz czujnika położenia suwaka zaworu. 

W wyniku przeprowadzonej identyfikacji oszacowano parame-
try, które pozwalały na prawidłowe odtworzenie charakterystyk 
obiektu badanego. Estymator parametrów modelu pozwolił na 
oszacowanie poprawnych wartości parametrów w czasie < 0.4s.  

Podczas przeprowadzonych analiz zaobserwowano niepożądane 
i trudne w modelowaniu zmiany pozycji tłoczyska siłownika  
w skrajnych położeniach suwaka zaworu. Dodatkowo wykryto 
przecieki zaworu hydraulicznego, które podczas wielominutowej 
pracy serwonapędu mogą prowadzić do zauważalnych przesunięć 
elementów wykonawczych.  

Pomimo napotkanych trudności, badany estymator oraz anali-
zowany model matematyczny potrafiły odtworzyć pozycję tłoczy-
ska siłownika przy zadanym otwarciu zaworu hydraulicznego. 

Przeprowadzone doświadczenie pozwoliło na identyfikację oraz na 
poprawę współczynników modelu matematycznego serwozaworu 
hydraulicznego. Prace te pozwolą na wdrożenie systemu sterowania 
serwonapędu hydraulicznego opartego o model matematyczny.  
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