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Streszczenie. W artykule opisano podstawowe  załoŜenia metodologii tzw. 
projektowania, opierając się na modelu interesującej nowej techniki projektowania 
systemów wbudowanych (ang. embedded systems) oraz omówiono moŜliwości systemu 
Matlab/Simulink w tym zakresie. W końcowej części artykułu czytelnik odnajdzie dwa 
przykłady prototypowania dyskretnego regulatora typu PID oraz optymalnego LQ. 
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Summary. The article presents basic principles of model-based design methodology 
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Matlab/Simulink system and MPC555 microcontroller to demonstrate a design of a 
discrete PID controller and an optimal LQ controller. 
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1. WPROWADZENIE 

Powszechna obecność mikroprocesorowych systemów sterujących w urządzeniach 

zarówno przemysłowych, jak i codziennego uŜytku, tzw. systemów wbudowanych (ang. 

embedded systems), począwszy od lat 80. XX wieku, stymuluje rozwój róŜnorodnych, coraz 

doskonalszych, platform sprzętowych słuŜących realizacji zadań sterowania. Podstawowym 

zadaniem przy projektowaniu systemu wbudowanego jest konieczność stworzenia, obok 

prototypu części sprzętowej, równieŜ oprogramowania kontrolującego określone funkcje 

docelowego urządzenia. W ostatnich dekadach moŜna było zaobserwować powszechne 

przejście od programowania w językach assemblerów poszczególnych platform do 

programowania w językach wysokiego poziomu, najczęściej C/C++. Takie przejście 
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pozwoliło częściowo uniezaleŜnić pewne fragmenty kodu od stosowanej platformy 

sprzętowej, co znacznie ułatwiło przenoszenie kodu pomiędzy róŜnymi platformami  

i umoŜliwiło powtórne wykorzystywanie fragmentów programów. W chwili obecnej stoimy 

przed kolejną powaŜną zmianą w filozofii programowania systemów wbudowanych, a jest nią 

tzw. proces projektowania bazującego na modelu (ang. model-based design). Projektowanie 

bazujące na modelu zakłada jeszcze większy, w stosunku do programowania w językach typu 

C/C++, stopień abstrakcji tworzonego kodu oprogramowania. Zakłada się moŜliwość jak 

najprostszego przejścia od modelu symulacyjnego, zapisanego w postaci schematu 

blokowego, do kodu wykonywalnego dla wybranej docelowej platformy sprzętowej.  

W artykule zaprezentowano moŜliwości środowiska Matlab/Simulink w zakresie realizacji 

podstawowych załoŜeń takiego modelu programowania. Przykładem będzie projektowanie 

dyskretnego regulatora PID oraz optymalnego LQ dla obiektu, którego przebieg odpowiedzi 

skokowej aproksymuje się elementem w postaci inercji z opóźnieniem. 

2. MOśLIWO ŚCI SYSTEMU MATLAB/SIMULINK W ZAKRESIE 
PROJEKTOWANIA BAZUJ ĄCEGO NA MODELU 

Środowisko Matlab/Simulink wykorzystywane tradycyjnie w badaniach symulacyjnych 

róŜnorodnych sytemów dynamicznych umoŜliwia obecnie realizację załoŜeń projektowania 

bazującego na modelu. Model symulacyjny w postaci schematu blokowego Simulinka moŜna 

uzupełnić o dodatkowe bloki reprezentujące najczęściej operacje wejścia-wyjścia, 

umoŜliwiające przeprowadzenie pomiaru i realizację sterowania w rzeczywistym obiekcie.  

W wersji 2008b Matlab umoŜliwia wykorzystanie m.in. mikrokontrolerów Freescale MPC5xx 

(32-bitowych) oraz Infineon C16x (16-bitowych). W przypadku obu rodzin mikrokontrolerów 

moŜliwe jest wykorzystanie magistrali CAN, powszechnie stosowanej m.in. w przemyśle 

samochodowym.   

Kolejne etapy procesu projektowania bazującego na modelu przedstawia się zwykle  

w postaci tzw. diagramu lub cyklu V (rys. 1). 

Po opracowaniu załoŜeń funkcjonalnych projektowanego algorytmu sterowania oraz 

zweryfikowaniu ich w badaniach symulacyjnych, projektant moŜe przystąpić do stopniowego 

przenoszenia algorytmu na docelową platformę sprzętową. Jedną z podstawowych zalet 

systemów, umoŜliwiających projektowanie bazujące na modelu, jest automatyczna generacja 

kodu (najczęściej w języku C) dla docelowej platformy sprzętowej, na podstawie schematu 

blokowego uzupełnionego o odpowiednie elementy reprezentujące operacje wejścia-wyjścia. 

Przed wygenerowaniem kodu, dysponując odpowiednim urządzeniem, moŜna przeprowadzić 

proces tzw. szybkiego prototypowania sterowania (ang. rapid control prototyping).  
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Rys. 1. Projektowanie bazujące na modelu – diagram V 
Fig. 1. Model-based design – the V diagram 

Oznacza to sytuację, w której algorytm sterowania, symulowany w czasie rzeczywistym 

za pomocą komputera PC, oddziałuje na rzeczywisty obiekt za pomocą specjalistycznego 

urządzenia umoŜliwiającego komunikację w zakresie przesyłania wyników pomiarów  

i wartości sterowań. Wygenerowany w sposób automatyczny kod programu moŜna 

zweryfikować przeprowadzając symulację typu Software-in-the-Loop (SIL) lub kosymulację 

Processor-in-the-Loop (PIL – rys. 2). W pierwszej z nich, skompilowany dla docelowej 

platformy, kod programu wykorzystywany jest w symulacji za pośrednictwem swoistego 

opakowania (ang. wrapper), umoŜliwiającego wykonywanie obcego kodu w Simulinku.  

W przypadku PIL część symulacji, dotycząca algorytmu sterowania, jest wykonywana na 

platformie docelowej. 

Wymaga to oczywiście połączenia komputera PC z systemem Matlab/Simulink  

i docelowej platformy sprzętowej, np. za pomocą łącza RS232C, w celu wzajemnej wymiany 

danych. Kolejnym krokiem jest przeniesienie całości algorytmu sterowania na docelową 

platformę sprzętową i weryfikacja w schemacie Hardware-in-the-Loop (HIL – rys. 3). HIL 

oznacza przypadek, w którym wykonywany na docelowej platformie sprzętowej algorytm 

sterowania oddziałuje na symulowany, w systemie Matlab/Simulink w czasie rzeczywistym, 

obiekt. Po gruntownej weryfikacji prototypowanej strategii regulacji oraz kalibracji 

parametrów algorytmu moŜna przystąpić do budowy właściwego prototypu urządzenia.  

W kolejnych rozdziałach opisano praktyczny przykład poszczególnych etapów projektowania 

oraz przebieg testów w schemacie HIL z wykorzystaniem mikrokontrolera MPC 555 oraz 

magistrali CAN. 
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Rys. 2. Symulacja SIL i kosymulacja PIL 
Fig. 2. SIL simulation and PIL cosimulation 

 

Rys. 3. Testowanie HIL 
Fig. 3. HIL testing 

3. OPIS UKŁADU STEROWANIA 

Obiektem regulacji jest ciągły, liniowy układ dynamiczny o jednym wejściu u(t) i jednym 

wyjściu y(t): 

  
( ) ( ) ( )
( ) ( )
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gdzie x(t) jest m-wymiarowym wektorem stanu obiektu. Macierz stanu A o wymiarach m×m 

oraz m-wymiarowe wektory sterowania b i wyjścia d są stałe. Sygnał sterujący u(t) 

otrzymywany jest z ekstrapolatora zerowego rzędu (ZOH) z okresem próbkowania h: 

  ( )   ,iu t u=  (2) 

dla   ( ,    ],  0,  1,  . . . ,t ih ih h i∈ + =  którego wejściem jest dyskretny sygnał wyjściowy regulatora 

ui. Jego wartości zmieniają się w dyskretnych chwilach czasu ti = ih, i = 0, 1,... Wyjście 
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obiektu y(t) jest próbkowane takŜe z okresem h. Dla chwil próbkowania otrzymuje się 

następujący model dyskretny: 
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Celem regulacji jest jak najlepsze odwzorowywanie przebiegu wartości zadanej y ≈ r, 

która zmienia się w sposób skokowy ( ) ( )= 1or t r t .  Do osiągnięcia postawionego celu 

regulacji nadąŜnej wykorzystanie zostanie regulator typu PID oraz LQ. 

4. UKŁADY REGULACJI 

4.1. Regulator PID 

Dyskretny regulator PID zdefiniowany jest transmitancją: 

 D
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gdzie h jest okresem próbkowania, a kP, TI i TD odpowiednio wzmocnieniem, stałą całkowania 

oraz stałą róŜniczkowania. W pracy wykorzystane zostaną nastawy regulatora, bazujące na 

aproksymacji ciągłej układu dyskretnego, składającego się z ekstrapolatora zerowego rzędu 

(ZOH), obiektu oraz elementu próbkującego. Ponadto, przebieg odpowiedzi skokowej obiektu 

(1) aproksymuje się elementem w postaci inercji z opóźnieniem:  

  ( ) e
1

sk
G s

Ts
τ−=

+
  (5) 

Parametry G(s) mogą zostać określone róŜnymi metodami bazującymi na odpowiedzi 

skokowej układu otwartego (1). Jedną z nich jest metoda dwóch punktów, bazująca na dwóch 

chwilach czasu: t1  oraz  t2, dla których odpowiedź skokowa osiąga odpowiednio: 28,3% oraz 

63,2% stanu ustalonego: 

 ( )1 2 11,5 , .T t t t Tτ= − = −   (6) 

W pracy wykorzystuje się nastawy regulatora tzw. QDR (Quarter Decay Ratio) [1], które 

są odczytywane z tabeli 1, gdzie w L wzięto pod uwagę element ZOH oraz próbkowanie  

w następujący sposób: 

  
2

h
L τ= + .  (7) 



154 R. Grygiel, M. Pacholczyk 
 

 
  Tabela 1 

Nastawy QDR regulatora PID 

 Pk  IT  DT  

P 
T

k L⋅
 – – 

PI 0,9
T

k L⋅
 3,33 L⋅  – 

PID 1,2
T

k L⋅
 2 L⋅  0,5 L⋅  

 
Odpowiada to aproksymacji opóźnienia o wartości h/2 wprowadzanego przez ZOH  

i w przeciwieństwie do rozwiązania zaprezentowanego w [2] zapewnia poprawną pracę 

układu regulacji. 

4.2. Regulator LQ 

Celem regulacji jest nadąŜanie sygnału y za r. Osiągnięcie zamierzonego celu ma 

zapewnić prawo sterowania, do którego wyznaczenia wykorzystany zostanie, poddany 

minimalizacji, kwadratowy wskaźnik jakości zdefiniowany dla przyrostów sterowaniaiu∆ : 

 2 2
1

0

lim ( ), 0,i
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i
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i

I e uρ ρ+→∞ =
= + ∆ ≥∑  (8) 

gdzie i i ie y y= −  jest róŜnicą pomiędzy bieŜącym wyjściem układu a poŜądanym, nowym 

stanem ustalonym wynikającym ze zmieniającego się sygnału wartości zadanej r. W stanie 

ustalonym prawdziwy jest opis: 
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i na jego podstawie moŜna zdefiniować odchyłki:  

       i i i i i i

i i i i i iu u u u u u

∆ = − = + ∆
⇒

∆ = − = + ∆
x x x x x x

 (10) 

Uwzględniając zaleŜności (10) w równaniu uchybu 

 ( )i i i i i iye y ′ ′= − = − = ∆d x x d x  

oraz stanu obiektu (3) we wskaźniku jakości (8), otrzymuje się:  
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klasyczny problem klasy LQ, którego rozwiązanie ma postać: 

 ˆ ,c
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zaleŜy od dodatnio określonego rozwiązania K równania Riccatiego: 
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W stanie ustalonym (9) sygnały ,  , i i iu x y  mają postać: 
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Do realizacji prawa sterowania (12) niezbędna jest znajomość oceny stanu ix̂  układu (3). 

Wykorzystano obserwator pełnego rzędu o strukturze bazującej na dyskretnym filtrze 

Kalmana: 

 ( )( ) ( ) ( )1ˆ ˆ ,ˆˆf f f f
i i i i i i i i iu y u ug y+ −′ ′ ′= + + + − +− + = F k F xx Fx g k g k kd Fx g d d  (14) 

gdzie fk  dobiera się tak, aby równanie (14) było asymptotycznie stabilne. Elementy wektora 
fk  ustala się zatem w taki sposób, aby macierz: 

 ( ) ,f f= ′−F F k Fd  (15) 

miała z góry zadane wartości własne, rzeczywiste lub zespolone parami sprzęŜone, leŜące 

wewnątrz koła jednostkowego: 
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 ( )λ 1f <F . (16) 

Gdy wartości własne macierzy  mają odpowiednie wartości, wówczas stan obserwatora 

ix̂  dostatecznie szybko dąŜy do stanu układu obserwowanego ix . 

Schemat blokowy układu regulacji z uwzględnieniem sygnałów zapewniających przejście 

do nowego stanu ustalonego (13) przedstawiono na rys. 4. 

 

 

Rys. 4. Schemat blokowy układu regulacji LQ 
Fig. 4. Schematic diagram LQ control system 

5. IMPLEMENTACJA W ŚRODOWISKU SIMULINK/MPC 555 

 

 

 

Rys. 5. Obiekt oraz wartość zadana w PC 
Fig. 5. Plant and reference in PC 
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Obiekt (1) zaimplementowany został w środowisku Matlab/Simulink (rys. 5) wraz  

z elementami  odpowiedzialnymi  za pobieranie sygnału sterującego oraz wysyłanie sygnału 

regulowanego i wartości zadanej do mikrokontrolera MPC555. Na schemacie tym 

uwzględniono takŜe ekstrapolator ZOH oraz elementy próbkujące. Symulacja odbywa się  

w czasie rzeczywistym, co zapewnia element RTBlock [3]. 

 

 

Rys. 6. Regulator PID w MPC555 
Fig. 6. PID controller in MPC555 

 

 

 

Rys. 7. Regulator LQ w MPC555 
Fig. 7. LQ controller in MPC55 
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6. PRZYKŁADY 

Do zaprezentowania przykładowych przebiegów czasowych w dyskretnych układach 

regulacji przyjęto tor sterowania (1) o następującej postaci: 

 ( )
( )2

1

1 2
K s

s
=

+
.  (17) 

Przebiegi czasowe w układzie regulacji PID, o nastawach wynikających z metody QDR, 

przy dwóch okresach próbkowania h=0,01 oraz h=0,2 przedstawiono na rys. 8. Przy małym 

okresie próbkowania h=0,01 (rys. 8a) widoczne są oprócz duŜych wartości sygnału 

regulującego u(t) takŜe wysokoczęstotliwościowe zmiany tego sygnału, wynikające z błędów 

pojawiających się podczas przetwarzania oraz transmisji sygnałów przez magistralę CAN. 

Zwiększenie okresu próbkowania (rys. 8b) spowodowało zmniejszenie wartości maksymalnej 

sygnału regulowanego. Dodatkowo, poniewaŜ transmisja przez CAN nie jest juŜ tak 

krytyczna czasowo, nie są widoczne istotne zniekształcenia w jego przebiegu. Prawidłowe 

strojenie regulatora PID, uwzględnienie w jego nastawach połowy okresu próbkowania h, 

spowodowało, Ŝe przebieg sygnału regulowanego y(t) nie uległ zmianie i jest prawidłowy. 

Na rys. 9 przedstawiono natomiast przykładowe przebiegi czasowe dla regulatora LQG. 

W układzie tym jest tylko jeden parametr nastawialny λ. Mała wartość tego parametru 

(rys. 9a) skutkuje szybkim dojściem sygnału y(t) do nowego stanu ustalonego z przere-

gulowaniem oraz stosunkowo duŜą wartością maksymalną sygnału sterującego u(t). 

Zwiększenie λ powoduje zmniejszenie wartości u(t) oraz aperiodyczne dojście y(t) do stanu 

ustalonego. Pomimo braku elementu całkującego w układzie regulacji LQ nie występuje 

uchyb statyczny. Zerowy uchyb w stanie ustalonym gwarantuje struktura układu ze 

sprzęŜeniem w przód przedstawiona na rys. 4. Oczywiście, w sytuacji rozbieŜności modelu 

obiektu uŜytego do syntezy regulatora w stosunku do obiektu, zwłaszcza jego wzmocnienia, 

powstałby uchyb statyczny. MoŜliwym do zastosowania rozwiązaniem tego problemu byłoby 

wprowadzenie elementu całkującego o małej stałej czasowej, który nie wpływałby na 

przebiegi przejściowe w układzie. 

7. PODSUMOWANIE 

W rozwaŜanej strukturze programowo - sprzętowej pojawiają się problemy związane  

z praktycznym aspektem wykonywanych symulacji. W szczególności moŜna napotkać 

następujące problemy: rozsynchronizowanie się próbek, przepełnienie buforów przy 

transmisji z wykorzystaniem magistrali CAN czy kwantyzację sygnałów. Podstawową zaletą 

projektowania bazującego na modelu w środowisku  Matlab/Simulink, oprócz ogromnej 

popularności tego środowiska, zwłaszcza na uczelniach technicznych, jest stosunkowo niski 
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nakład pracy potrzebny do zaprojektowania i przetestowania kluczowych zagadnień 

związanych z algorytmem sterowania, a następnie przeniesienia go na docelową platformę 

sprzętową i testowania w czasie rzeczywistym. Naukowiec czy teŜ inŜynier automatyk moŜe 

się skoncentrować na projekcie wybranej strategii sterowania w znanym środowisku pracy, 

bez konieczności czasochłonnej i niejednokrotnie skomplikowanej fazy tłumaczenia projektu 

na kod w języku C dla wybranej, docelowej platformy sprzętowej. 

a) 

 
 

b) 

 

Rys. 8. Przebiegi czasowe w układzie regulacji PID dla: a) h=0,01;  b) h=0,2 
Fig. 8. Time realization with PID controller for: a) h=0,01;  b) h=0,2 
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a) 

 
 

 

b) 

 
 

Rys. 9. Przebiegi czasowe w układzie regulacji LQ dla h=0,2 oraz a) λ=0,001; b) λ=0,5 
Fig. 9. Time realization in LQ structure for h=0,2 and a) λ=0,001; b) λ=0,5 
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Abstract 

The article presents basic principles of model-based design methodology an interesting 

new technique in the design of embedded systems. The authors use Matlab/Simulink system 

and MPC555 microcontroller to demonstrate a design of a discrete PID controller and an 

optimal LQ controller. 

The broad availability of digital control systems based on microcontrollers (embedded 

systems) in industrial as well as consumer products stimulates development of various, more 

perfect, hardware platforms designated to perform numerous control tasks. The design of a 

control system is usually divided in two parts - development of dedicated hardware and 

software controlling the specific behavior of the system under consideration. In recent 

decades we could observe a widespread transition from programming in assembler languages 

to programming in high level languages, mostly C/C++. This transition enabled greater 

independence from the hardware platform and facilitated code re-use. At the moment we are 

facing another major change in the philosophy of programming of the embedded systems 

which is model-based design. Model-based design assumes even greater degree of abstraction, 

with respect to C/C++, of created software code.  It assumes the simplest possible transition 

from the simulation model, encoded in the form of a block diagram, to the executable code for 

the selected target hardware platform. The article presents the capabilities of the 

Matlab/Simulink environment for the implementation of the basic assumptions of such a 

programming model. The design of discrete PID and optimal LQ controllers for an object 

with step response modeled as first order inertia with lag is presented as an example. 
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The Matlab/Simulink environment traditionally used for the simulation of systems 

dynamics is now equipped in tools meeting  the principal objectives of model-based design. 

Simulation model in the form of Simulink block diagram can be supplemented with additional 

blocks representing I/O operations allowing the measurement and control to be implemented 

in the real object. In the 2008b version of Matlab it is possible to use Freescale MPC5xx (32-

bits) and Infineon C16x (16-bits) microcontrollers. Both microcontrollers feature the CAN 

bus commonly used in automotive industry.  

In considered software-hardware structure one have to deal with problems related to 

practical aspects of such hardware based simulations. Those are especially quantization of 

signals, inaccuracies resulting from fixed-point representations or problems with 

synchronization of samples and buffer overflows related to CAN transmission. However, in 

Matlab/Simulink environment, very popular especially on technical universities worldwide, it 

is reasonably easy do design and test many aspects of control algorithm and test it in real-time 

on the target platform hardware. A scientist or a control engineer can concentrate on 

developing control strategy in familiar environment without the need for translating the 

design to the target platform C code. 

 


